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Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 1.7.2009 
 
  

 
 
Přítomni: Ing. Minařík František, Jurtík  Jaromír, Šulc  Jaroslav, Polívka  Petr, Kou řil  Jan, Vařeková  
Kateřina 
 
Omluveni: Mgr. Vodáková  Soňa, MUDr. Gremlicová  Bohumila 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 3.6.2009  
• C: odeslaná pošta 
• D: doručená pošta 
• E: různé 

 
 
K jednotlivým bodům: 
 
 
B: kontrola usnesení z jednání dne 3.6.2009  
 

• úkol D10 ze dne 6.5.2009, úkol trvá  -  člen KMČ M. Bureš, e-mail ze dne 22.4.09 -  výňatek 
z dopisu Mgr. Paučkové s dotazem na možné pronájmy letiště za účelem konání kulturně 
sportovních akcí typu tuning party atd. Pro informace je třeba se obrátit na 1. náměstka 
primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka. Informaci předá p. Bureš. 

termín: ihned  
odpovídá: p. Bureš 
Poznámka  : do řešil p ředseda komise  e-mailem p. Pau čkové dne 7.7.2009   

• D.2.: viz odeslaná pošta 
• D.3.: viz odeslaná pošta 

 
 
C: odeslaná pošta  
 

• ( D.2.) MmOl, majetkoprávní odbor, č.j. SmOl/Maj/22/2846/2009/Pr ze dne 21.5.2009 
• ( D.3.) MmOl, majetkoprávní odbor, č.j. SmOl/Maj/22/2127/2009/Pr ze dne 27.4.2009 
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D: doru čená pošta  
 

1. Technické služby města Olomouce,a.s. ze dne 26.6.2009 – přehled činností na měsíc 
červenec 

2. MmOl, OVVI, Mgr. Puhač ze dne 22.6.209 – obnova vodorovného dopravního značení 
3. MmOl, OVVI, Mgr. Puhač e-mail ze dne 22.6.2009 – kácení stromů a náhradní výsadba 
4. MmOl, OVVI, Mgr. Puhač e-mail ze dne 24.6.2009 – označení ulic a domů 
5. MPO, Patrik Daniel e-mail ze dne 19.6.2009  – umístění mobilního preventivního radaru 
6. MmOl, OKR – č.j. SmOl/OKR/19/1284/2008/Šo ze dne 18.6.2009 – oznámení o veřejném 

projednání návrhu Souboru změn č. XIX Územního plánu sídelního útvaru Olomouc 
7. MmOl, majetkoprávní odbor – č.j. SmOl/Maj/22/3184/2009/Ji ze dne 2.6.2009 – žádost o 

sdělení stanoviska k pronájmu budovy na pozemcích p.č. 1347/1 a 1347/2 v k. ú. Neředín a 
budovy na pozemcích p.č. 1348/1 a 1348/2 v k. ú. Neředín – komise doporu čuje pronájem 
Leteckému školnímu pluku 

           termín: ihned 
          odpovídá: p ředseda komise 

8. MmOl, majetkoprávní odbor – č.j. SmOl/Maj/22/3061/2009/Sa ze dne 2.6.2009 – žádost o 
sdělení stanoviska k prodeji části pozemku p.č. 53/2 v k. ú. Neředín. Komise doporu čuje 
pronájem. 

           termín: ihned 
           odpovídá: p ředseda komise 

9. MmOl, majetkoprávní odbor – č.j. SmOl/Maj/22/2770/2009/Ha ze dne 25.5.2009 – žádost o 
      výkup pozemků p.č. 222 a 305.  Komise doporu čuje ponechat stávající stav až do doby 
      schválení nového územního plánu. 

           termín: ihned 
           odpovídá: p ředseda komise 
 
 
E: Různé 
 

1. Členové komise upozornili na chybějící názvy ulic Na Vyhlídce, Jožky Jabůrkové a Lomená. 
Bude uplatněno cestou odboru dopravy MmOl. 

            termín: 5.8.209 
            odpovídá: p ředseda komise 

2. Komise opětovně projednala stávající stav interiéru jednací místnosti KMČ. Prosklené boční 
stěny nevyhovují z  důvodu bezpečnosti a úniku tepla. Dle sdělení pracovníků OVVI došlo 
v nedávné době k rozbití skleněné výplně a v této souvislosti následně ke schůzce s věcně 
příslušnými pracovníky MmOl na místě samém. V rámci této schůzky nebyl přijat žádný 
písemný návrh opatření a žádná opatření nebyla do současné doby realizována. Rovněž tak  
osvětlení vykazuje závady, interiér je vybaven nábytkem na hranici životnosti a 
opotřebovanosti, není známo, kdy byla místnost  naposledy vymalována atd. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o internetové pracoviště využívané veřejností, jsou uvedené skutečnosti 
zvláště tristní. Komise bude hledat cestu dořešení této záležitosti jednáním s příslušnými 
pracovníky.  
termín: pr ůběžně 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
Usnesení 
 
Jednání KMČ č.12 Neředín dne 1.7.2009 ukládá: 
 
D.7. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
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D.8. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
D.9. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.1. 
termín: 5.8.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.2. 
termín: pr ůběžně 
odpovídá: p ředseda komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 17,45 hod. 
  

            Příští jednání komise se uskuteční ve středu 5. srpna 2009 v 17,00 hod.  
 
            Zapsala: Kateřina Vařeková 
            Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
            Zápis byl projednán s Mgr. Vladimírem P uhačem dne: 21.7.2009 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Fra ntišek Mina řík 
                                                                                         předseda KMČ č.12 Neředín 
 
Přílohy: prezenční listina 

 
 


