Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 2.12.2009

Přítomni: Ing. Minařík František, Jurtík Jaromír, Šulc Jaroslav, Kouřil Jan, Vařeková Kateřina,
Mgr. Vodáková Soňa , MUDr. Gremlicová Bohumila, Bureš Miroslav, Polívka Petr

Program:
• A: zahájení
• B: kontrola usnesení z jednání dne 4.112009
• 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 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání
usnášeníschopná.

B. Kontrola usnesení
D.4.: splněno, viz odeslaná pošta
D.5.:
dtto
D.6.:
dtto
D.7.:
dtto
E.4.: úkol trvá – návrh úpravy vodorovného značení na tř. Míru
odpovídá: Miroslav Bureš
E.6.: splněno, viz odeslaná pošta
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C. Odeslaná pošta
1. majetkoprávní odbor MmOl, č.j. SmOl/Maj/22/4053/2009/Sk ze dne 6.10.09 – pronájem
části pozemku par. č. 606/3 a 487/6 v k.ú. Nová Ulice, za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů k pozemkům, na kterých jsou umístěny informační tabule TIP STUDIO
2. majetkoprávní odbor MmOl, č.j. SmOl/Maj/22/8373/2006/Le/Š ze dne 30.9.09 – žádost o
pronájem části pozemku p.č. 53/33 v k.ú. Neředín, za účelem využití jako zázemí
k nemovitosti ve vlastnictví žadatele
3. majetkoprávní odbor MmOl, č.j. SmOl/Maj/22/3624/2009/Pr ze dne 30.9.09 – žádost o
pronájem částí pozemků p.č. 469 a 531/2 v k.ú. Neředín a p.č. 985/3 a 849/30 v k.ú. Řepčín,
za účelem zřízení a užívání zeleninové zahrádky
4. majetkoprávní odbor MmOl, č.j. SmOl/Maj/22/4741/2009/Sk ze dne 21.10.09 – žádost o
pronájem částí pozemků p.č. 607/1, 487/7, 588, 526/1 v k.ú. Neředín a p.č. 480/29 v k.ú.
Nová Ulice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům, na kterých jsou
umístěny informační tabule Elektro Vaďura
5. OVVI MmOl, Mgr.V.Puhač ze dne 20.11.2009– žádost o úpravu dopravního značení na ul.
Generála Píky – parkování vozidel v místě pro přecházení

D. Doručená pošta

4.
5.
6.

1. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – žádost o informování obyvatel v souvislosti
se začátkem topné sezóny
2. odbor životního prostředí MmOl ze dne 25.11.2009, ing. Štěpánková, odpověď na
požadavky komise – na ul. Okružní bude proveden ořez platanu do 11.12.09, keře budou
odstraněny po vydání rozhodnutí orgánem ochrany přírody a krajiny
3. OVVI MmOl, Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 1.12.2009 – informace Městské policie Olomouc
o personálních změnách – výkonem funkce zástupce ředitele MPO a velitele pořádkové a
dopravní služby byl pověřen Mgr. Peter Horváth
4. TSMO – mapa ulic v lokalitě Neředín se zákresem v zimě udržovaných a neudržovaných ulic
5. OŽP MmOl ze dne 13.11.2009 – odpověď na žádost o umístění laviček ke spojovacímu
chodníku k supermarketu Globus
6. majetkoprávní odbor MmOl, č. j. SmOl/Maj/22/5724/2009/Pr ze dne 20.10.2009 – není
v zájmovém území KMČ Neředín
7. OVVI MmOl , Mgr. V. Puhač ze dne 11.11.2009 – návrh odměn členům komise za činnost ve
druhém pololetí roku 2009

E. Různé
1. řešení klidové zóny v Neředíně:
a) na PČR DI bude předběžně prověřena možnost odstranění dopravního značení na ul. Letců
s cílem zpomalení dopravy
termín: průběžně
odpovídá: p.Jurtík
b) rovněž předběžně bude projednána s vedoucím OI MmOl možnost doplnění projektové
dokumentace rekonstrukce ul. Neředínská o vyvýšení křižovatky ulic Neředínská x Letců
s funkcí zpomalovacího prvku. Na základě zjištěných informací bude rozhodnuto, zda bude
svolána schůzka na místě samém.
termín: průběžně
odpovídá: předseda komise
2. p. Bureš poukázal na špatnou dostupnost obchodního domu Timpo po pěších komunikacích
pro imobilní občany a maminky s kočárky
a) bude prověřen vlastník komunikací pěších v těsném okolí objektu Timpo
termín: 6.1.2010
odpovídá: předseda komise

2

b) bude kontaktována KMČ č.11 s dotazem, zda má zájem tuto situaci řešit
termín: 6.1.2010
odpovídá: p. Bureš
3. jednání komise se zúčastnili zástupci PČR č. 318926, 320623 a 318923, kteří odpovídali na
dotazy členů komise
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 6.1.2010 17.00 hod.
Zapsal: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík
Zápis byl projednán s OVVI MmOl dne 15.12.2009

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
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