Komise m stské ásti .12 Ne edín

Zápis
z jednání komise m stské ásti .12 Ne edín
ze dne 2.7.2008

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 17.00 hod. Jednání ídil p edseda komise Ing. František Mina ík.
Program:
•
•
•
•
•

A. zahájení
B. kontrola usnesení z jednání komise dne 4.6.2008
C. odeslaná pošta
D. doru ená pošta
E. r zné

K jednotlivým bod m:
B. Kontrola usnesení z jednání komise dne 4.6.2008
E.5. ze dne 7.5.2008, spln no, viz odeslaná pošta
D.1. dtto
C. Odeslaná pošta
•
•

E.5. ze dne 7.5.2008 - OVVI MmOl, Mgr.V. Puha ze dne 16.7.2008, žádost o up esn ní
informací o pravidelných m sí ních innostech TSmO na území komise
D.1. ze dne 4.6.2008 - majetkoprávní odbor MmOl - .j.SmOl/Maj/22/2168/2008/Go ze dne
13.5.2008, žádost o pronájem ásti parcely p. . 487/1na rozší ení komunikace a z ízení
plochy na TKO, bytový soubor Pražská. Komise nemá námitek
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•
•
•
•
•

D.2. ze dne 2.7.2008 - majetkoprávní odbor MmOl, .j.SmOl/Maj/22/2165/2008/Ga ze dne
2.6.2008, žádost o odprodej ásti parcely p. .485/2 za ú elem výstavby rodinného domu.
Komise nemá námitek.
D.3. ze dne 2.7.2008 – majetkoprávní odbor MmOl, .j.SmOl/Maj/22/3446/2008/Sa ze dne
29.5.2008, žádost o prodej ásti parcely p. . 2/1 za ú elem scelení zahrady. Komise
nedoporu uje.
D.4. ze dne 2.7.2008 – majetkoprávní odbor MmOl, .j.SmOl/Maj/22/3705/Sk ze dne
12.6.2008 – žádost o pronájem ásti parcely p. . 483/1 za ú elem provozování tenisových
kurt . Komise nemá námitek.
D.5. ze dne 2.7.2008 – majetkoprávní odbor MmOl, .j. SmOl/Maj/22/1127/2008/Sk ze dne
16.6.2008 – pronájem ásti parcely p. .575/1 za ú elem zajišt ní p íjezdu k RD. Komise
doporu uje pronajmout v jiném plošném rozsahu.
E.1 ze dne 2.7.2008 – p ipomínky len komise z jednání

D. Doru ená pošta
1.
2.

3.

4.

5

6
7
8
9
10

.j.SmOl/ŽP/55/7592/2008/Sk ze dne 3.6.2008, OŽP MmOl – kolauda ní rozhodnutí
„Olomouc, Projekt Pražská západní, výstavba 344 byt , SO 08 Kanalizace, SO 09 Vodovod“,
na v domí
.j.SmOl/Maj/22/2165/2008/Go ze dne 2.6.2008, majetkoprávní odbor MmOl, žádost o
odprodej ásti pozemku p. .485/2 za ú elem výstavby rodinného domu. Z hlediska ÚPnSÚ
Olomouc je parcela sou ástí sou asn zastav ného území v urbanistické ploše BO –
bydlení m stské všeobecné. Rodinný d m je funkcí p ípustnou. Komise nemá námitek
k prodeji p edm tné ásti pozemku k požadovanému ú elu.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
.j.SmOl/Maj/22/3446/2008/Sa ze dne 29.5.2008, majetkoprávní odbor MmOl, žádost o
odprodej ásti pozemku p. .2/1 za ú elem scelení zahrady. Pozemkem jsou vedeny stávající
trasy inženýrských sítí. Komise prodej p edm tné ásti pozemku nedoporu uje.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
.j. SmOl/Maj/22/3705/2008 ze dne 12.6.2008, majetkoprávní odbor MmOl, žádost o
pronájem ásti pozemku p. .483/1 za ú elem provozování tenisových kurt . Komise nemá
námitek.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
.j. SmOl/Maj/22/1127/2008/Sk ze dne 16.6.2008, majetkoprávní odbor MmOl, žádost o
pronájem ásti pozemku p. .575/1 za ú elem zajišt ní vjezdu do domu. Komise nesouhlasí
s navrhovaným rozsahem pronájmu. Doporu uje pronajmout pouze v sou asné dob
zpevn ný p íjezd, který je k dopravní obsluze dosta ující. Sou asn upozor ujeme na
skute nost, že odbor investic p ipravuje rekonstrukci komunikace a inž. sítí ul. Ne edínská.V
tomto smyslu považujeme za vhodné jeho vyjád ení k p edm tnému pronájmu.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise.
Mgr. V. Puha , odbor vn jších vztah a informací MmOl, odm ny za první pololetí roku 2008.
Vy ízeno 3.6.2008
.j. TSMO 1344 ze dne 27.6.2008, Technické služby Olomouc, p ehled inností na m síc
ervenec 2008
.j.SmOl/OKR/19/1284/Šo ze dne 25.6.2008,odbor koncepce a rozvoje Mmol, oznámení o
projednání zadání zm ny . XIX/14 ÚPnSÚ Olomoc
MPO ze dne 26.6.2008 – plán dopravních akcí zam ených na kontrolu dodržování povolené
rychlosti na pozemních komunikacích
výsledky umíst ní represivního radaru PL.DOK I
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11 výsledky umíst ní preventivního radaru VIASIS II

E. R zné
1. lenové komise:
- upozorn ní na rozpadající se zídku u zastávky tramvaje „H bitovy“
- dotaz, v jaké fázi je stanovení zákazové dopravní zna ky B1 u komunikace propojující
parkovišt u krematoria s objektem bývalého statku. Požadováno 9.1.2008
- dotaz na sou asný stav a pr b h realizace revitalizace studánky na ul. Úvoz
- k ižovatka ulic gen. Píky x Norská, vznikající erná skládka
- požadavek na umíst ní odpadkového koše na psí exkrementy u k ižovatky ulic gen. Píky x
Norská v blízkosti objektu stávajících garáží
P ipomínky budou p edány Mgr. V. Puha ovi
termín: 6.8.2008
odpovídá: p edseda komise
2. p edseda komise p edal materiály do informa ních vitrín
3. len komise p. Kou il upozornil na zjišt ní, že vozy dopoledních tramvajových linek bývají
p epln ny. Po diskusi - bez záv ru

USNESENÍ
Jednání KM Ne edín dne 2.7.2008 ukládá:
•
•
•
•
•

D.2.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
D.3.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
D.4.
Termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
D.5.
termín: ihned
odpovídá: p edseda komise
E.1.
termín: 6.8.2008
odpovídá: p edseda komise

Jednání bylo ukon eno v 18.30.hod.
P íští jednání komise se uskute ní ve st edu dne 6.8.2008
Zapsal a zpracoval: Ing. František Mina ík

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