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Komise městské části č.12 Neředín 
 

 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 2.6.2010 

 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.0 hod. Jednání řídil člen komise Jaroslav Šulc  
 
Omluveni: Ing. František Minařík, Miroslav Bureš 
 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 5.5.2010  
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
 

A. Zahájení  
 

Po prezenci zahájil p. Šulc v 17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu 
jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 7 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 
usnášeníschopná. 
 
 

B. Kontrola usnesení z jednání dne 5.5.2010  
 
C4, C5, C6 – viz odeslaná pošta 
 
 
C. Doručená pošta  

 
1. MMOL, OKR - materiály ke konceptu územního plánu města Olomouce. Budou umístěny do 
informačních vitrín. 
termín: ihned 
odpovídá: p říslušní členové komise  
2. MPO - plán dopravních akcí a výsledky měření represivního a preventivního radaru – na vědomí 
3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2409/2010/Š ze dne 13.5.2010 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 58/1 za účelem zřízení dvorku pro umístění zahradního 
nářadí.  Komise nemá námitek. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise  
4. Technické služby města Olomouce – přehled činností v červnu 2010 
5. MMOL, OKR ze dne 31.5.2010 - oznámení o projednání konceptu ÚPnSÚ Olomouc  
 
 

D. Odeslaná pošta  
 
1. MMOL, majetkoprávní odbor, č.j. SMOL/Maj/22/1330/2010/Sk – C4 
2. MMOL, majetkoprávní odbor, č.j. SMOL/Maj/22/2050/Ji – C5 
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3. MMOL, majetkoprávní odbor, č.j. SMOL/Maj/22/1002/Ji – C6 
 
 

E. Různé 
 
1. člen komise p. Kouřil upozornil, že na dětském hřišti u domu ul. Politických vězňů č.o.15 není 
posečená tráva uvnitř hřiště, jsou zde přerostlé keře a chybí herní prvky. Bude postoupeno OŽP 
MMOL 
termín: 7.7.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
2. chodník na ul. Polit. vězňů v místě, kde přechází v cyklostezku ke Globusu, je propadlý a drží se 
v něm voda. Bude postoupeno OD MMOL 
termín: 7.7.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
3. Jednání komise zúčastnili : MPO, 157, 
                                                PČR, 318920, 320939, 321857  
 
 
Usnesení: 
 
Jednání KMČ ukládá: 
 
C.1. 
termín: ihned 
odpovídá: p říslušní členové komise 
 
C.3. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.1. 
termín: 7.7.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.2. 
termín: 7.7.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.15 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 7.7.2010 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI MMOL dne: 17.6.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Ing. František M inařík  
                                                                                 předseda KMČ č.12 Neředín 


