Komise městské části č.11 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.11
Neředín ze dne 7.9.2005
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, Miroslav Bureš, MUDr. Bohumila
Gremlicová, Jaromír Jurtík, Rozálie Kouřilová, Petr Polívka, Anna Ševčíková, Jaroslav
Šulc, Soňa Vodáková
Nepřítomni: Ing. Jan Látal, MUDr. Ivo Mareš, Ing. Vilém Švec
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. Jednání řídil předseda KMČ Ing. František Minařík

Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání dne 3.8.2005
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled plnění úkolů z jednání komise dne 3.8.2005
•

členové komise prohlídkou na místě samém provedli kontrolu zasychajících stromů na Tř. míru u
veterinární nemocnice. Stromy byly již ošetřeny.

Odeslaná pošta
•

3.8.2005, Mgr. Puhač – postoupen dotaz JUDr. Dorazilové ve věci dokončení realizace
automatického zvonění v neředínské kapli. Ústní odpověď – závazný je příslib z července tohoto
roku, dokončení v měsíci říjnu. Dotaz na průběh odvolání členů komise – věc postoupena
právníkovi Mmol

Doručená pošta
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Puhač – sdělení o volných kapacitách na zřízení a opravu laviček. Požadavky budou
předány předsedovi komise do 12.9.2005, který zajistí další postup.
termín: 5.10.2005
odpovídá: předseda komise
č.j. OPK/3299/2005/Ji ze dne 8.8.2005 – úplná uzavírka ul. gen. Píky do 30.11.2005, výstavba
kanalizace
č.j. OPK/2861/2005/Rn ze dne 27.7.2005 – regenerace Úzké Díly, stavební povolení na obj. č. 1
– 4.
č.j. OPK/3301/2005/Št ze dne 8.8.2005 - zvláštní užívání komunikace ul. gen. Píky, výstavba
kanalizace.
TSMO ze dne 20.8.2005 – harmonogram činnosti na měsíc září
č.j. ŽP/13226/13627/32005/Sk ze dne 3.8.2005 – bytová výstavba Pražská západ, vodoprávní
řízení
č.j.MAJ/Práv/122/2005/Číhalová ze dne 24.8.2005 – manželé Mojžíšovi, požadavek na odprodej
p.č. 255/1 za účelem výstavby RD. Dle ‚UPnSÚ Olomouc funkčně v ploše zeleň rekreační.
Výstavba RD není ani vyjíměčně přípustná. Komise nedoporučuje.
č.j. MAJ/EM/152/2005 ze dne 12.8.2005 – požadavek o pronájem části pozemku za účelem
zřízení vjezdu a předzahrádky. Komise nemá námitek.
č.j. MAJ/EM/153/2005 ze dne 3.8.2005 – požadavek paní Šprincové o prodloužení nájmu části
parcely p.č. 490/1 do 31.7.2001. Komise nemá námitek.
Č.j. Maj.Em/156/2005 ze dne 17.8.2005 – žádost paní Berčíkové o pronájem části parcely
p.č.485/1 za účelem provozování stánku s cukrovinkami a nápoji. Po zkušenostech se stánky
s prodejem nápojů, které jsou situovány v blízkosti školních zařízení, komise nedoporučuje.
OŽP MmOl, přehled sběrových sobot. Stanoviště na Tř. Svornosti u objektu ELIT je mimo rozsah
KMČ Neředín. Vzhledem k tomu, že stanoviště bylo již zveřejněno ve sdělovacích prostředcích,
upozorní komise na tuto závadu OŽP MmOl.
termín: 5.10.2005
odpovídá: předseda komise

Různé
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

•

•

pan Odstrčil, Forstrova 55 Olomouc předal komisi požadavky na:
obnova chodníku k zadním vchodům domů Foerstrova 55 a 57
rozšíření parkovacích ploch
oprava komunikace v ul. Neředínská
zamezení stékající vody od letiště na ul. Neředínská
vyčistění kanalizační vpusti u domů č. 59 a 61 na ul. Neředínská.
požadavek na předláždění stávajícího chodníku
Bude předáno Mgr. Puhačovi
termín: 5.10.2005
odpovídá: předseda komise
pan Komínek, gen. Píky 4 informoval komisi o poškozování životního prostředí v blízkosti
bytových domů ul. gen. Píky č.. 2 a 4
Bude předáno Mgr. Puhačovi
termín: 5.10.2005
odpovídá: předseda komise
pan Bureš požádal předsedu komise o zjištění možnosti výroby laviček tak, aby na nich nemohli
přespávat bezdomovci
termín: 5.10.2005
odpovídá: předseda komise
předseda komise podal informaci o jednání předsedů komisí městských částí na OI MmOl, kde
převzal seznam prioritních investičních akcí v katastru Neředína na rok 2005 se žádostí o
aktualizaci. Po jednání bylo rozhodnuto doplnit priority o úpravu křižovatky ulic Letců x
Neředínská.

•
•

•
•
•
•

paní Kouřilová – při pracech na kanalizaci v ul. gen. Píky je třeba vozovku kropit. Požadavek je
možno uplatnit u zhotovitele stavby
paní Ševčíková – stížnost na majitele RD v ul. Západní a Keltská, kteří patrně nemají kontejnery
a zaváží odpadem nádoby umístěné v prostoru starého Neředína.
termín: 5.10.2005
odpovídá: předseda komise
předseda komise podal informaci o kontrolním dnu stavby kanalizace.
předseda informoval o stávajícím stavu přípravy slavnostního setkání seniorů městské části
Neředí, druhé pololetí roku 2005
pan Bureš podal informaci o průběhu vlastivědné vycházky v Neředíně, organizované VSMO
Olomouc
MUDr. Gremlicová upozornila na silně zaplevelený pozemek u konečné stanice tramvaje
v Neředíně

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční dne 5.10.2005
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.11 Neředín

