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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 1.2.2012 

 
Přítomni:  
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Petr Polívka , Jan Kou řil , Jaromír Jurtík  DiS., Benedikt 
Záhora , Mgr. Soňa Vodáková , Jaroslav Šulc , Petr Šarapatka , Bc. Radek Haviger , RNDr. Jiří 
Fišer , Ph.D., 
 
Omluveni: Miroslav Bureš , Ing. Martin Skoumal , Mgr. Lubor Ludma 
 
Hosté: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.  
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil Ing. František Minařík 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
A Zahájení  

 
Po prezenci zahájil předseda komise v 17.0 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou 
dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 11 členů komise. Komise byla po celou dobu 
jednání usnášeníschopná.  
 
B. Kontrola usnesení    
 
C. Doručená pošta  
 
1. odbor dopravy MMOL ze dne 19.12.2011 - dopis zaslaný ČEZ-u ve věci odstranění závady na 

svodu dešťové vody na trafostanici na ul. Letců – na vědomí 
2. Senát Parlamentu České republiky ze dne 9.1.2012 - informace hejtmana Olomouckého kraje a 

senátora Ing. M. Tesaříka ve věci zajištění objektů na Tabulovém vrchu (budoucí ÚP) a o 
součinnosti s Policií ČR – na vědomí 

3. MMOL, Pavel Snášel (webmaster MMOL), e-mail ze dne 19.1. – žádost o spolupráci při 
aktualizaci stránek KMČ. Bylo dohodnuto: bude doplněna mapa obvodu působnosti KMČ 
Neředín a aktualizována galerie fotografií.  Bude vytvořena pracovní skupina.  
termín: duben 2012 
odpovídá: pracovní skupina  
Schváleno 

4. úřední deska, odbor stavební MMOL,  č. j. SMOl/ÚSO/77/39/2012/Če, oznámení o zahájení 
územního řízení veřejnou vyhláškou, nadstavba 11 bytů bytového domu č. p. 361, ul. Politických 
vězňů 6 

5. pracovní skupina Šulc, Jurtík, Záhora, Polívka, Kouřil, pracovní materiál - návrh na realizaci 
investičních záměrů KMČ Neředín na rok 2012 (opravy komunikací + drobná investiční  činnost  
dle položek 5169 a 5171).   
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6. Kateřina Vařeková, vyrozumění Ministerstva kultury o zahájení řízení o prohlášení kaple na 
návsi v Neředíně, p.č. 55, za kulturní památku. 

 
D.   Odeslaná pošta  
 
1. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/6927/2009/Ji 
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/55/2012/Bra 
3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/84/2012/Bra 
4. MMOL, OVVI, Mgr. V Puhač – žádost o doplnění sloupů VO v ul. Úvoz. 
 
E.     Různé 
 
1. předseda komise upozornil na webové stránky Městské policie Olomouc, kde lze nalézt 
informace o výsledcích radarového měření na komunikacích   
2. p. Kouřil připraví koncept požadavku na OŽP - doplnění herních prvků na dětském hřiště na ul. 
Polit. vězňů za byt. domem č.o. 5 – 15. 
termín: 7.3.2012 
odpovídá: p. Kou řil 
Schváleno 
3. předseda komise informoval o postupu akce park Západní – v letošním roce budou provedeny 
zemní práce spojené s  modelací terénu. 
4. RMO na svém jednání dne 31.1.2012 odvolala MUDr. Gremlicovu z komise městské části 
Neředín na vlastní žádost ze zdravotních důvodů. Předseda dopisem MUDr. Gremlicové poděkuje 
za dosavadní dlouholetou práci v komisi. 
5. dne 19. 2. 2012 v 15,0 hod. se uskuteční v Neředíně masopustní průvod. Informace bude 
umístěna na webové stránky komise. Předseda komise rozdal členům komise informační plakáty, 
které budou rozmístěny v městské části Neředín, 
6.   jednání se zúčastnil strážník MPO č. 140   
7.   předseda komise předal materiály do informačních vitrín. 
 
USNESENÍ 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
 
Komise ukládá: 
 
C.3. 
termín: duben 2012 
odpovídá: pracovní skupina 
 
E.2. 
termín: 7.3.2012 
odpovídá: p. Kouřil 

 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod. 
 
Příští jednání se uskuteční mimořádně 8.3.2012 
 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík  
 
                                                                                         Ing.František Mina řík 
                                                                                     předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 


