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Zápis  

z jednání komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 

ze dne 7.11.2007  
 
 
 

P�ítomni: Ing. František Mina�ík, Miroslav Bureš, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaromír  
               Jurtík, Jan Kou�il, Petr Polívka, Jaroslav Šulc, Kate�ina Va�eková  
 
 
Omluveni: So�a Vodáková  
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.0 hod. Jednání �ídil p�edseda komise Ing. František Mina�ík 
 
 
Program: 
 

A. zahájení 
B. kontrola usnesení z jednání dne 3.10.2007 
C. odeslaná pošta 
D. doru�ená pošta  
E. r�zné  

 
 
K jednotlivým bod�m programu: 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 3.10.2007 
 
 
B.6.   úkol trvá 
 
D.4.  spln�no 
 
D.5.  spln�no 
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E.3.  spln�no 
 
E.4.  spln�no 
 
E.5. spln�no 
 
E.6.  spln�no 
 
E.7.  v souvislosti s nedostatkem fin. prost�edk� nelze dopravní zna�ení dle ústního sd�lení  
        zástupce odboru dopravy (malá dopravní komise dne 30.10.2007) osadit  
 
E.8.  spln�no 
 
E.9.  spln�no 
 
 
C. Odeslaná pošta 
 
 

1. maj.práv. odbor MmOl – dle bodu usnesení D.4. 
2. maj.práv. odbor MmOl – dle bodu usnesení D.5. 
3. OŽP MmOl, Ing. Radim Plachý, dne 17.10.2007 – dle bod� usnesení E.3., E.5.  
4. OVVI MmOl, Mgr. Vladimír Puha�, dne 17.10.2007 – dle bodu usnesení E.4. 
5. distribuce@consultants.cz, dne 17.10.2007 – dle bodu usnesení E.6. 
6. OVVI MmOl, Mgr. Vladimír Puha�, dne 18.10.2007 – dl bod� usnesení  E.8., E.9. 

 
 
D. Doru�ená pošta   
 
 

1. OVVI MmOl, Mgr. Vladimír Puha�, dne 31.10.2007 – odpov�� ve v�ci bodu usnesení E.8. 
2. maj. práv. odbor MmOl, �.j. SmOl/OPD-D/8/2007/Sk, ze dne 3.10.2007 – žádost o 

stanovisko k zám�ru prodeje p.�.71/3 a 71/4 zahrada. Pozemky se nachází u domu Lomená 
�.p.177, který je na základ� rozhodnutí ZMO ze dne 13.8.2007 ur�en k prodeji z majetku 
m�sta. Komise nemá námitek za p�edpokladu, že p�edm�tné pozemky budou prodány 
spolu s domem stejnému kupujícímu. Bude písemn� sd�leno maj. práv. odboru MmOl 

3. OVVI MmOl, Bc. Markéta Gambová, dne 16.10.2007 – sd�lení, RMO dne 15.10.2007 
odvolala �lena KM� �.12 Ne�edín pana Vladimíra Buka ( Strana zelených) 

4. e-mail, RNDr. Eva Marklová, dne 1.11.2007 – dotaz ve v�ci usnesení bodu D.4., odpov�� e-
mail p�edseda komise, dne 1.11.2007 

5. OKR MmOl, dne 1.10.2007 – Ve�ejná vyhláška, oznámení o zahájení �ízení o zm�n� �.XVIII 
Územního plánu sídelního útvaru Olomouc (posouzení možnosti využití území pro realizaci 
zám�ru Integrovaného centra tís�ového volání a vzd�lávacího st�ediska složek 
Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje) 

 
 
E . R�zné 
 

1. Na jednání komise se dostavil pan PhDr. Pavel Král, Klusalova 37, 779 00 Olomouc 
s následujícími informacemi:  
a) zhotovitelem stavby nejsou dokon�eny zemní práce spojené s vysvahováním a 
dokon�ením zemního t�lesa p�i  komunikaci ul. Klusalova                                 

                b)  není z�ejmé, jakým zp�sobem bude provád�na zimní údržba povrchu ul. Klusalova 
                ad a) – PhDr. Pavel Král bude kontaktovat v této v�ci zhotovitele stavby. Pokud nebude  
                jednání úsp�šné, obrátí se se žádostí o sou�innost na stavební odbor MmOl   

         ad b) – PhDr. Pavel Král se obrátí na majetkoprávní odbor MmOl se žádostí o sd�lení, zda   
         komunikace byla p�evedena do majetku m�sta. 
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2. Na jednání komise se dostavil pan Roman Tká�ik, gen. Píky 15, 779 00 Olomouc 
s následujícím návrhem: 
V souvislosti s dopravní obsluhou a provozem vozidel stavby bytového souboru Pražská je 
na ul. gen. Píky umíst�na SDZ  B28. V souvislosti s možností dopravní obsluhy stávajících 
bytových dom� na ul. gen. Píky navrhuje pan Roman Tká�ik nahradit stávající dopravní 
zna�ení  svislou dopravní zna�kou  B29, p�ípadn� ponechat B28 a tuto doplnit dodatkovou 
tabulkou. Pan Tká�ik se obrátí se žádostí o stanovení nového SDZ na odd. státní správy 
na úseku pozemních komunikací stavebního odboru MmOl.  
 

Jednání se zú�astnili strážníci MPO, kte�í poskytli vysv�tlující výklad k bodu 2.  
 
 
U S N E S E N Í 
 
 
Jednání KM� �.12 Ne�edín dne 7.11.2007 ukládá: 
 
 
B. 6. 
Termín: 4.12.2007 
Odpovídá: MUDr. Gremlicová 
 
D.2. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
 
Jednání bylo ukon�eno v 19.00 hod. 
 
 
P�íští jednání komise se uskute�ní mimo�ádn� v úterý 4.12.2007 v 17.00 hod. 
 
 
Zapsal a zpracoval: Ing. František Mina�ík 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ing. František Mina�ík 
                                                                                                   p�edseda KM� �12 Ne�edín 
 
 
 
 
 
            
  

 


