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Zápis  

z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne  7.10.2009 

 
 
 

Přítomni: Ing. Minařík František, Jurtík  Jaromír, Šulc  Jaroslav, Polívka  Petr, Kou řil Jan, Vařeková  
Kateřina, Mgr. Vodáková  Soňa, MUDr. Gremlicov á Bohumila 
 
 
Omluven: Bureš  Miroslav 
 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 2.9.2009 
• C: odeslaná pošta 
• D: doručená pošta 
• E: různé 

 
 
A. zahájení  
 
Po prezenci zahájil předseda  v 17.0 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu 
jednání. Během jednání bylo přítomno 8 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášení 
schopná. 
 
 
 
B. kontrola usnesení z jednání dne 2.9.2009  
 
E.1.: e-mail OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 22.10.2009 
E.3.: řeší RMO  
E.4.: e-mail OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 23.10.2009 
 
  
 
C: odeslaná pošta  
 

1. majetkoprávní odbor MmOl ze dne 7.9.2009, č. j. SmOl/Maj/22/4876/2009/To  - směna 
pozemku parc. č. 247/25 při ul. Úvoz, na kterém se připravuje revitalizace studánky 

2. odbor investic MmOl ze dne 7.9.2009 - návrh na realizaci investic zajišťovaných 
prostřednictvím Statutárního města Olomouce  v území, které spadá do komise městské 
části Neředín  
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D: doru čená počta 
 

1. fa Gama GV,e-mail ze dne 8.9.2009 – reakce na stížnost na poškozený chodník při 
rekonstrukci parovodu v prostoru objektu Avion 

2. majetkoprávní odbor MmOl, č. j. SmOl/Maj/22/4899/2009/Ji z 2.9.2009 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 265/141, 265/452, 265/454 za účelem scelení 
pozemků s okolními pozemky ve vlastnictví žadatelů – KMČ nemá námitek  
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

3. OŽP MmOl, e-mail ze dne 14.9.2009, ing. A. Steinerová -  odpověď k připomínkám KMČ – 
posečení trávy u pískovišť, povolení  k vykácení keřů růží na ul. Lomená, Na Vyhlídce, 
doplnění stromů do středního dělícího pásu na ul. Foersterova 

4. MmOl, OŽP, č. j. SmOl/ŽP/55/12802/2009/Vi ze dne 28.8.2009 – informace o výsadbě keřů 
v ul. Politických vězňů č. o. 4 

5. MmOl, odbor koncepce a rozvoje, č. j. SmOl/OKR/19/630/2009/Se ze dne 21.9.2009 – 
oznámení o projednání návrhu zadání změny č. XXII. ÚPnSÚ Olomouc – lokalita Nová Ulice, 
ul. Mošnerova 

6. Olomoucký Večerník, e-mail ze dne 23.9.2009 - nabídka spolupráce s KMČ ve věci 
informování v deníku o činnost KMČ. Komise doporu čuje účast redaktora na jednání 
KMČ 
termín: 4.11.2009 

            odpovídá: p ředseda komise 
7. Technické služby města Olomouce – přehled činností na měsíc říjen 
8. výsledky umístění preventivního radaru – na vědomí 
9. OVVI MmOl, e-mail ze dne 8.9.2009 – informace o stavu jednání ve věci revitalizace 

studánky v ul. Úvoz 
 
 
 
E: různé 
 

1. 12. 10. 2009 ve 14 hodin se uskuteční v obřadní síni olomoucké radnice za přítomnosti 
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka slavnostní setkání jubilantů seniorů 
městské části Neředín – za KMČ se zúčastní Ing. Minařík a p. Kouřil 

2. předseda komise předložil k nahlédnutí záměr zástavby v lokalitě Na konečné v Neředíně, tř. 
Míru. 

3. dokumentace k rekonstrukci ul. Neředínské je k nahlédnutí na odboru investic MmOl 
4. člen KMČ p. Bureš předložil fotodokumentaci, která prokazuje přerostlou zeleň na ul. 

Okružní, která zakrývá dopravní značení u přechodu pro chodce. Dále opětovně požadoval 
odstranění zplanělých růží v ul. Na Vyhlídce a Lomená. V obou záležitostech se jedná o 
opakovanou žádost. Bude do řešeno cestou OŽP MmOl 

            termín: 4.11.2009 
            odpovídá: p ředseda komise 

5. stížnosti občanů na průjezd kamionů tř. Míru – vysvětlení situace podá Policie České 
republiky Dopravní inspektorát  

6. členové komise doporučili osazení laviček  u spojovacího chodníku mezi  ul. Politických 
vězňů a supermarketem Globus. Bude řešeno s OŽP MmOl  

            termín: 4.11.2009 
            odpovídá: p ředseda komise 
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Usnesení 
 
Jednání KMČ č.12 Neředín dne 7.10.2009 ukládá: 
 
D.2. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
D.6. 
termín: 4.11.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.4. 
termín: 4.11.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.6. 
termín: 4.11.209 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 18,15 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 4. listopadu 2009 v 17 hod. 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI MmOl dne 29.10.2009.     
 
 
 
 
 

 
                                                                                    Ing. František Min ařík 

                                                                                     předseda KMČ č.12 Neředín 


