Komise m stské ásti .12 Ne edín

Zápis
z jednání komise m stské ásti .12 Ne edín
ze dne 6.2.2008

P ítomni: Ing. František Mina ík, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaromír Jurtík,
Jan Kou il, Petr Polívka, Mgr. So a Vodáková, Kate ina Va eková
Omluveni: Jaroslav Šulc
Nep ítomni: Miroslav Bureš
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání ídil p edseda komise Ing. František Mina ík.
Program:
•
•
•
•
•

A. zahájení
B. kontrola usnesení z jednání komise dne 3. 1. 2008
C. odeslaná pošta
D. doru ená pošta
E. r zné

K jednotlivým bod m programu:
B. Kontrola usnesení z jednání dne 3. 1. 2008
•

•
•
•

B.6. ze 4.12., úkol trvá, MUDr. Gremicová ve v ci zkontaktuje Ing. Pospíšilovou, nebo Ing.
Mut anskou z odboru dopravy MmOl
Termín: 5. 3, 2008
Odpovídá: MUDr. Gremlicová
D.6. ze 4. 12. – spln no, viz odeslaná pošta
E.4. ze 4. 12. – spln no
D.1. – spln no, viz odeslaná pošta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.2. - dtto
D.3. - dtto
D.4. - dtto
D.5. - dtto
D.6. - dtto
D.8. - dtto
D.11. - dtto
E.3. – spln no
E.4. úkol trvá, oprava silni ní obruby na nám. Terera – stále neprovedeno. Bude
urgováno u Mgr. V. Puha e
Termín: 5. 3. 2008
Odpovídá: p edseda

C. Odeslaná pošta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dle usnesení D.6. ze dne 4.12.2008 – OŽP MmOl, odesláno 7.1.2008
dle usnesení D.1., majetkoprávní odbor MmOl – .j. SmOl/Maj/22/6150/2007/Ji ze dne
30.11.2007
dle usnesení D.2., majetkoprávní odbor MmOl – .j.SmOl/Maj-PR/301/1998/Ji ze dne
29.11.2007
dle usnesení D.3., majetkoprávní odbor MmOl – .j.SmOl/Maj/22/2379/Ji ze dne 6.12.2007
dle usnesení D.4., majetkoprávní odbor MmOl – .j.SmOl/Maj/22/6547/Ji ze dne 7.12.2007
dle usnesení D.5., majetkoprávní odbor MmOl – .j.SmOl/Maj/22/5476/Ji ze dne 7.12.2007
dle usnesení D.6., majetkoprávní odbor MmOl – .j.SmOl/Maj-PR/295/2005/Ji ze dne
30.11.2007
dle usnesení D.8., OŽP MmOl, odesláno 7.1.2008
dle usnesení D.11., majetkoprávní odbor MmOl – .j.MAJ-PR/301/1998/Ji ze dne 3.12.2007
MmOl, OVVI, Mgr. V. Puha , dne 9.1.2007 - žádost o stanovení dopravního zna ení na
místní komunikaci propojující parkovišt u krematoria s objektem bývalého statku – osazení
dopravních zna ek DZ B1, zákaz vjezdu všech motorových vozidel + E12, mimo dopravní
obsluhy (p edáno v etn výkresové p ílohy), s cílem zamezení pr jezdu motorových vozidel.

D. Doru ená pošta
1.

2.

3.
4.
5.

majetkoprávní odbor MmOl – .j. SmOL/Maj/22/7866/2007/Sk ze dne 18. 12. 2007 – žádost
o pronájem ásti p. .469 za ú elem využívání jako zeleninová zahrádka. Komise nemá
námitek.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
odbor životního prost edí MmOl ze dne 30.1.2008 - odpov
na dopis KM Ne edín ze
dne 7.1.2008 (viz C. Odeslaná pošta, dle usnesení D.6. ze dne 4.12.2008) ve v ci
sb rových míst. Komise po diskusi trvá na písemném doložení vyhodnocení a porovnání
využívání sb rových míst v ul. gen. Píky, U kovárny a u objektu ELITE p i sb rových
sobotách v letech 2003, 2004, 2005 a 2006 tak, jak bylo požadováno v dopise ze dne
7.1.2008
termín: 5.3.2008
odpovídá: p edseda komise
M stská policie Olomouc ze dne 8. 1. 2008 – zápis z jednání p edsedy komise s Mgr.
Musilem, velitelem odd lení MPO IV - Terera.
Mgr. Musil, velitel odd lení MPO IV- Terera ze dne 15. 1. 2008 – e-mail, informace o
jednání s p. Jurtíkem ve v ci umíst ní preventivního radaru a termín m ení.
majetkoprávní odbor MmOl – .j. SmOL/Maj/22/7348/2007/Kli ze dne 16. 1. 2008 – žádost
o prodej ásti p. .480/4 za ú elem rozší ení zahrady žadatele. Pozemek je sou ástí
oplocené zahrady mate ské školy
apka Choda. Komise se po diskusi p iklonila
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6.

7.

8.
9.

k v tšinovému názoru len
pozemek MŠ ponechat ve stávajícím rozsahu. Komise
nedoporu uje.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
majetkoprávní odbor MmOl – .j. SmOL/Maj/22/6150/2007/Ji ze dne 16. 1. 2008 – žádost o
odprodej ásti pozemku p. .615/19 za ú elem z ízení zázemí a p íjezdu k objektu . 057 spole nost SIPPO. Odprodej tohoto objektu stejnému žadateli doporu ila komise na svém
minulém jednání. Komise nemá námitek.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
majetkoprávní odbor MmOl – .j. SmOL/Maj/22/8520/2006/ i ze dne 4. 1. 2008 – žádost o
sm nu pozemk žadatele p. . 1854/11 a 1854/12 v k.ú. Holice za pozemky ve vlastnictví
m sta, ásti parcel p. . 420/14 a 420/100. Dle názoru komise je navrhované vyd lení ásti
parcely z lánu pronajatého k zem d lským ú el m nekoncep ní a lze p edpokládat, že
takovéto ešení není v sou asné dob pro m sto prioritní. Komise nedoporu uje.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
MP Olomouc - plán dopravních akcí zam ených na kontrolu dodržování povolené rychlosti
p i provozu na pozemních komunikacích - na v domí
MP Olomouc – výsledky umíst ní preventivního radaru VIASIS 3000 v roce 2008, leden –
na v domí

E. R zné
1. dotazy host : dotaz na aktivity v prostoru p. . 265/262, 265/5, 265/140,265/139 a 265/138 –
dle ÚPnSÚ Olomouc funkce zele parková. P edseda popsal stávající situaci v etn návrhu
na zm nu funkce dle souboru zm n ÚPnSÚ . XIX.
2. dotaz p. Lengyela, nám. Terera 2, zda by nebylo možné z ídit p echod pro chodce z ulice
apka Choda na tramvajový ostr vek zastávky Pražská sm rem do m sta. V navrhované
poloze se nachází adící pruhy p ed k ižovatkou. V sou asné dob existují stávající
p echody v k ižovatce ulic Pražská x Foerstrova x T . Míru a v úrovni ul. echova.
3. dotaz p. Lengyela, na z ízení parkoviš v prostoru Tererova nám. Studie ešící tuto
problematiku je k nahlédnutí na OI MmOl.
4. informace M stská policie – na základ dotaz ob an MP zjiš ovala u vedení stavby
bytových dom lokality Pražská na ul. Gen. Píky stav komunikace. Bylo konstatováno, že
narušený povrch komunikace bude pr b žn opravován.
5. p edseda komise se 24.1.2008 zú astnil jednání na OŽP MmOl v záležitosti t íd ní
bioodpadu. V lokalit rodinných dom Na Vršku bude v pr b hu roku 2008 pilotn
prov ována jedna z následujících variant t íd ní nejen bioodpadu:
a) ukládání bioodpadu do nádob 240 l, svoz cca jedenkrát za týden, každý RD obdrží
nádobu, kterou umístí na sv j pozemek
b) pytlový svoz plast , svoz cca 1x za m síc, každý RD obdrží pytel na plasty.
6. komise se p edb žn dohodla na p íprav besedy s vedoucí odd. pé e o zele OŽP MmOl
Ing. Št pánkovou (p ípadn
další) o koncepci zelen
v m stské
ásti Ne edín,
st edn dobých a krátkodobých zám rech výsadby zelen , realizacích, údržb atd.
P edb žn bude p ipravováno na termín duben 2008. Zajistí pracovní skupina MUDr.
Gremlicová, Jaromír Jurtík, Jaroslav Šulc, Miroslav Bureš. Kontrola p ípravy 5.3.2008.
termín: 5. 3. 2008
odpovídá: MUDr. Gremlicová, J. Jurtík, J. Šulc, M. Bureš
7. informace len komise MUDr. Gremlicové a p. Jurtíka – zápach z kanalizace v prostoru
p ed bistrem U letc na t . Míru – bude prov eno na míst samém.
termín: 5. 3. 2008
odpovídá: MUDr. Gremlicová, J. Jurtík
8. p íprava plánu drobných investic KM na rok 2008. Komise má k disposici ástku 150 000.K . Nám ty na erpání této ástky je možno zaslat na adresu - frantisek.minarik@mmol.cz
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– do 31.3.2008. Výzva ke sd lení nám t na drobné investice bude rovn ž umíst na do
informa ních vitrín
termín: 5.3.2008
odpovídá: p edseda komise
První nám ty na drobné investice z dnešního jednání KM :
- oprava nát ru kapli ky na ul. Ne edínská
- zelená plocha u zastávky tramvaje H bitovy – úprava p šího propojení
- z ízení propojovacího chodníku mezi ulicemi gen. Píky a Politických v z
- nová omítka objektu paraklubu v prostoru letišt
9. p edseda komise p edal materiály do informa ních vitrín
10. jednání se zú astnili strážníci MPO
USNESENÍ
Jednání KM Ne edín dne 6.2.2008 ukládá:
B.6. ze 4.12.2008 úkol trvá, MUDr. Gremicová ve v ci zkontaktuje Ing. Pospíšilovou, nebo Ing.
Mut anskou z odboru dopravy MmOl
Termín: 5. 3, 2008
Odpovídá: MUDr. Gremlicová
E.4. ze 4.12.2008 úkol trvá, oprava silni ní obruby na nám. Terera – stále neprovedeno. Bude
urgováno u Mgr. V. Puha e
Termín: 5.3.2008
Odpovídá: p edseda komise
D.1.
Termín: ihned
Odpovídá: p edseda komise
D.2.
Termín: 5.3.2008
Odpovídá: p edseda komise
D.5.
Termín: ihned
Odpovídá: p edseda komise
D.6.
Termín: ihned
Odpovídá: p edseda komise
D.7.
Termín: ihned
Odpovídá: p edseda komise
E.6.
Termín: 5.3.2008
Odpovídá: MUDr. Gremlicová, J. Jurtík, J. Šulc, M. Bureš
E.7.
Termín: 5.3.2008
Odpovídá: MUDr. Gremlicová, J. Jurtík
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E.8.
Termín: 5.3.2008
Odpovídá: p edseda komise
Jednání bylo ukon eno v 18. 50 hod.
P íští jednání komise se uskute ní ve st edu 5. 3. 2008.
Zapsala: Mgr. So a Vodáková
Zpracoval: Ing. František Mina ík

Ing. František Mina ík
p edseda KM
.12 Ne edín
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