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Komise městské části č.12 Neředín 
 

 
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 4.8.2010 
 
Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 7.7.2010 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil předseda komise Ing. František Minařík 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 ze dne 7.7.2010  
 
viz odeslaná pošta 
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. Kopie  petice Občanského sdružení Klid pro sídliště, U kovárny 2, Olomouc – omezení 
dopravního provozu, vytvoření obytné zóny v prostoru mezi ul. Okružní, tř. Míru, ul. Foersterova a 
ul. Hněvotínská – na vědomí 
2. e-mail, p. Jitky Korytová ze dne 21.7.2010 – upozornění na špatný stav komunikace na ul. Letců 
v úseku mezi ul. Neředínská a Západní. Odpověď – předseda komise, e-mail ze dne 29.7.2010  
3. Výsledky umístění preventivního radaru -  na vědomí  
4. Upozornění hasičů pro období zvýšeného nebezpečí vzniků požárů 
5. TSMO – plán prací na měsíc srpen 2010, informace o novinkách v nakládání s odpady 
 
 
D. Odeslaná pošta  

 
C2 - č. j. SMOl/Maj/22/2050/2008/Ji ze dne 31.5.10 
C3 - č. j. SMOl/Maj/22/1485/2010/Ji ze dne 9.6.10 
C4 - č. j. SMOl/Maj/22/2349/2010/To ze dne 9.6.10  
C5 - č. j. SMOl/Maj/22/3233/2010/Ji ze dne 16.6.10   
C8 – směna pozemků p.č. 265/5, 265/140 a 265/262, k.ú. Neředín za pozemky p.č. 446/1, 446/12, 
447/1 a 450/1 v k.ú. Slavonín 
E2 – projednal předseda KMČ s Mgr. V. Puhačem, souhlas s možností použití fin. prostředků 
komise 
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E. Různé 
 
1. Upozornění městské policii na parkování vozidel v ul. Norská v souvislosti se stávajícím šířkovým 
uspořádáním ulice.  
2. Návrh dopravního opatření v ulicích Letců, J. Jabůrkové, Na Vyhlídce, Lomená byl po dobu dvou 
měsíců vyvěšen ve vitrínách a na webových stránkách KMČ č. 12 s možností připomínkování. Bude 
dán podnět odboru dopravy MMOl k realizaci. 
termín: 1.9.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
3. Komise obdržela od OD MMOL, Ing. Jitka Koníčková, e-mail ze dne 21.7.2010 požadavek na 
připomínkování rozsahu a provádění zimní údržby v městské části Neředín. Po diskusi komise 
připomíná potřebu údržby zejména v ulicích Jožky Jabůrkové, Čapka Choda a na Tererově nám.  
termín:1.9. 2010  
odpovídá: p ředseda komise 
4. Člen komise p. Kouřil upozornil na potřebu doplnění hracích prvků na dětském hřišti na ul. 
Politických vězňů. Požadavek bude postoupen OŽP MMOL. 
termín: 1.9.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
5. Dle požadavku odboru investic MMOL č.j. SMOL/OI/13/1/2010/Zj ze dne 23.7.2010 
( s požadavkem termínu dodání na OI do 10.9.2010) bude vypracován návrh na realizaci investic 
zajišťovaných prostřednictvím statutárního města Olomouce pro území, které spadá do působnosti 
KMČ Neředín na rok 2011. Materiál bude předán OI. 
termín: 1.9.2010 
odpovídá: členové komise 
6. Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 122 a 192 
 
USNESENÍ 
 
Jednání KMČ ukládá:  
 
E.2. 
termín: 1.9.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.3. 
termín: 1.9.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.4. 
termín: 1.9.2010 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.5. 
termín: 1.9.2010 
odpovídá: členové komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 1.9.2010 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
                                                                                                              Ing. František Minařík 
                                                                                                         předseda KMČ č.12, Neředín 
 
Přílohy: prezenční listina 


