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Komise městské části č.12 Neředín 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 2.3.2011 
 
 
Prezence: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 
Jednání bylo zahájeno v 17.0 hod. 
 
Program: 
            A. zahájení 
            B. kontrola usnesení z jednání dne 2.2.2011  
            C. doručená pošta 
            D. odeslaná pošta 
            E. různé  
 
 
A. Zahájení   
 
Po prezenci zahájil předseda komise jednání a řídil je v celém průběhu. Po dobu jednání bylo 
přítomno 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.       

 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 2.2.2011  
 
E.2 ze dne 5.1.2011 – zelená plocha v lokalitě Na Vršku – výsadbu stromů lze uskutečnit po 
dokončení zemních prací souvisejících s realizací akce „Park západní“ 
C.3 – viz odeslaná pošta 
C.4 – viz odeslaná pošta 
C.5 – viz odeslaná pošta 
E.2 – bude dořešeno po předání upraveného dopisu petičním výborem „Klid pro sídliště“  
E.5 – viz odeslaná pošta 
E.6 – úkol trvá 
           
 
C. Doručená pošta  
 
1.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/6276/2010/Čí ze dne 3.2.2011 – žádost o sdělení 

stanoviska k pronájmu pozemku p.č. 570  za účelem užívání zahrady – komise nemá námitek 
      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise 
 
 
D. Odeslaná pošta  
 
1. MMOL, odbor dopravy ze dne 16.2.2011, požadavky na opravy vozovek a chodníků (C3) 
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/4250/2009/Ji ze dne 6.1.2011 (C4) 
3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/6359/2010/Š ze dne 27.12.2010 (C5) 
4. MMOl, odbor investic ze dne 23.2.2011, na vědomí náměstek primátora JUDr. Major (E5) 
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E. Různé 
 
1.  Policii ČR byl na jednání KMČ dne 2.2.2011 sdělen požadavek Sdružení „Klid pro sídliště“ na 

měření rychlosti na ul. U Kovárny a Svornosti. Výsledky měření budou poskytnuty komisi 
městské části. 

2. Člen komise p. Šulc upozornil MP na stojící nepojízdné vozidlo na ul. Neředínská. Dle platné 
legislativy nemůže PČR takovéto vozidlo odtáhnout. MP se pokusí kontaktovat majitele. 

3. Člen komise p. Kouřil upozornil MP na vozidla parkující na ul. Politických vězňů na požárních 
nástupních plochách před bytovými domy č.o. 5 – 15. Po diskusi bylo konstatováno, že 
problém by měl být prvotně řešen společenstvím vlastníků bytových jednotek.  

4.  Občané bydlící na ul. Norská požádali o likvidaci plechových přístřešků na popelnice. Bude 
dořešeno s odborem dopravy MMOL. 

            termín: 6.4.2011 
            odpovídá: p ředseda komise 
5. Po stavbě přípojky plynu na ul. Norská firma zhotovitele neočistila vozovku. Bude dořešeno s 

příslušným odborem MMOL. 
            termín: 6.4.2011 
            odpovídá: p ředseda komise 
6. Občané bydlící na ul. Norská požádali o náhradní výsadbu po kácení stromů (u bytových 

domů č.o.31, 33, 35 – 3 ks, č.o.15 – 1ks). Dále požadují prořezání stromů v aleji v ul. Norská. 
Bude dořešeno s příslušným odborem MMOL. 

            termín: 6.4.2011 
            odpovídá: p ředseda komise 
7.  Po diskusi komise konstatuje, že je potřeba obnovit herní prvky na dětském hřišti u 

Rybníčku. Bude dořešeno s příslušným odborem MMOL.          
            termín: 6.4.2011 
            odpovídá: p ředseda komise 
8.  Slavnostní setkání jubilantů seniorů městské části Neředín se uskuteční dne 21.3.2011 ve 14 

hod. v obřadní síni olomoucké radnice za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje a 
senátora Ing. Martina Tesaříka.  Za komisi se zúčastní Ing. Minařík a Mgr. Vodáková. 

9.         Na jednání byli přítomni zástupci PČR č.320939 a 320626 a zástupce MPO č.157.  
 
 
USNESENÍ 
 
Jednání KMČ ukládá: 
 
E.6. z 2.2.2011 – úkol trvá 
 
C.1. 
termín: ihned  
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.4. 
termín: 6.4.2011  
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.5. 
termín: 6.4.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.6. 
termín: 6.4.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
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E.7. 
termín: 6.4.2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 6.4.2011. 
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI dne 28.3.2011 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
                                                                                                Ing. František Mina řík 
                                                                                            předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


