Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 4.4.2012
Přítomni:Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková, Petr Polívka, Jan Kouřil, Jaromír Jurtík DiS.,
Benedikt Záhora, Mgr. Soňa Vodáková, Jaroslav Šulc, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Miroslav Bureš,
Mgr. Lubor Ludma, Petr Šarapatka
Nepřítomni: Ing. Martin Skoumal, Bc. Radek Haviger
Prezenční listina je nedílnou součástí originálu tohoto zápisu.
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 17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou
dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 12 členů komise. Komise byla po celou dobu
jednání usnášeníschopná.
B. Kontrola usnesení

C. Doručená pošta
1. Občanské sdružení Klid pro sídliště, ze dne 2.4.2012 – žádost na stavební odbor MMOL o
poskytování informací o zahajovaných správních řízeních pro období let 2012/13. Na vědomí.
2. TSMO a. s. ,ze dne 26.3.2012, přehled služeb zajišťovaných TSMO na měsíc duben.
3. MMOL, OVVI, e-mail, Mgr. Vladimír Puhač, ze dne 28.3.2012, informace o zajištění opravy
informační vitríny u smyčky tramvaje 2 a 7
4. MMOl, OVVI, e-mail, Mgr. Vladimír Puhač, ze dne 28.3.2012, informace o zajištění nové
informační vitríny na křižovatce ulic Norská x Rumunská.
Poznámka:
Předseda komise se následně sešel se zhotovitelem na místě samém, kde bylo určena poloha nové
informační vitríny.
5. MMOL, OŽP, odd. odpadového hospodářství – seznam stanovišť kontejnerů na použitý textil.
V městské části Neředín se jedná o stanoviště u křižovatek ul. Gen. Píky x Politických vězňů,
Neředínská x Družstevní, Tř. Míru x Helsinská a ul. U letiště.
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D. Odeslaná pošta
1. MMOl, OŽP, odd. odpadového hospodářství, ze dne 20.3.2012 – stanovisko komise k odstranění
kontejnerů na ul. Helsinská.
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/164/2012/Pr ze dne 27.1.12 – žádost o sdělení
stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 487/4 za účelem umístění novinového stánku.
3. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/723/2012/Pr, ze dne 8.2.12 – žádost o sdělení
stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 469 za účelem užívání zeleninové zahrádky
v zahrádkářské kolonii za krematoriem a obecného stanoviska k možným budoucím pronájmům na
této parcele.
4. MMOl, OVVI, Mgr. V. Puhač, ze dne 20.3.2012 – požadavek na instalaci vitríny na křižovatce ulic
Norská x Rumunská.
5. MMOl, OVV, Mgr. V.Puhač, ze dne 20.3.2012 – požadavek na odstranění starých reproduktorů
místního rozhlasu na ul. Norská a Gen. Píky.
6. MMOl, OVVI, Mgr. Puhač, ze dne 20.3.2012 – požadavek na instalaci sběrných košů na psí
exkrementy na ul. Norská.
E. Různé
1. Lokality dětských hřišť na rok 2112 – informace předsedy.
OKR, odd. KZR, doporučil RMO k realizaci na rok 2012 celkem 9 lokalit dětských hřišť. KMČ
Neředín v rámci čerpání finančních prostředků z položek 5169 a 5171, opravy, údržba, služby,
uplatnila na OVVI požadavek na revitalizaci lokalit dvou stávajících dětských hřišť, která byla
součástí výše uvedených 9ti lokalit, a to Neředín U rybníčku a Politických vězňů. Obě tato hřiště
byla následně RMO vybrána k realizaci. Ve svém výsledku bude revitalizace obou předmětných
hřišť financována z prostředků OI a OŽP. KMČ tak může finanční prostředky z položek 5169 a 5171
využít k jiným účelům údržby. Po diskuzi bylo dohodnuto využít těchto prostředků na opravu části
chodníku v ul. U Kovárny a na opravu bezbariérového přechodu na Tř. Míru (u restaurace Avion).
V tomto smyslu bude předán požadavek na OVVI.
termín: 2.5.2012
odpovídá: předseda komise
Schváleno
2. Revitalizace studánky v ul. Úvoz – informace předsedy.
Tato akce byla v souvislosti s možností využití fin. prostředků na „Realizaci investičních akcí dle
požadavků KMČ“ pro letošní rok označena za akci prioritní a požadavek na její realizaci byl OVVI
předán 27.2.2012. Následně měla být spolu s dalšími akcemi ostatních KMČ předána OI na
provedení výběru z akcí a jeho následnému předložení RMO. Současně bylo cestou komise a OVVI
zadáno zaměření a geometrické prověření polohy této akce s cílem zjistit, zda se nachází na
pozemcích města Olomouce. Z následně obdrženého výsledku zaměření bylo jednoznačně patrné,
že celá konstrukce se nachází mimo pozemky ve vlastnictví města Olomouce. V této souvislosti a
po diskuzi bylo dohodnuto přehodnocení priorit. Komise se rozhodla předložit jako novou prioritu
návrhy na zpracování projektových dokumentací dvou akcí:
1. Zkrácení nástupního ostrůvku u zastávky MHD tramvajové Hřbitovy ve směru do města,
tato záležitost byla již předjednána s odborem dopravy MMOL
2. Rekonstrukce povrchu – dlažby – na Tererově náměstí
Tento návrh bude předán na OVVI.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
Schváleno
Komise následně pověřila své členy p. Bureše, Šulce a Fišera kontaktovat vlastníka předmětných
pozemků a informovat ho o zjištěných skutečnostech s cílem hledat možné řešení. Tato pracovní
skupina se obrátí na člena RMO RNDr. Aleše Jakubce Ph.D., a požádá ho o součinnost při jednání.
termín: 2.5.2012
odpovídá: Miroslav Bureš, Jaroslav Šulc, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
Schváleno
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3. MPO na základě upozornění občanů na minulém jednání komise upozornila stavbu na nutnost
kropení a úklidu při stavební činnosti v souvislosti s rekonstrukcí ul. Gen. Píky.
4.komise upozornila MPO, že na ul. Neředínská opakovaně parkují motorová vozidla na vjezdech
k jednotlivým objektům a brání pohybu na chodníku.
5.p. Fiala informoval komisi, že v r. 2011 požadoval po TSMO opravu chodníku na tř. Míru u č.o.
43, 45. Oprava se do dnešního dne neuskutečnila.
Komise postoupí požadavek odboru dopravy MMOL.
termín: 2.5.2012
odpovídá: předseda komise
Schváleno
6. Po instalaci bude mít novou informační vitrínu na křižovatce ulic Norská x Rumunská na starosti
RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
7. Na jednání KMČ dne 2.5.2012 bude pozvána Ing. Ludmila Žaláková, vedoucí odd. koncepce
zeleně a rekreace OKR MMOL. Obsahem diskuze s ní bude „Krajinářská studie neředínského
horizontu v Olomouci“, zeleň na ul. Neředínská, případně další temata týkající se zeleně. Po
přerušení schůze bude jednání komise pokračovat v pátek, 4.5.2012. Čas bude upřesněn.
termín: 2.5.2012
odpovídá: předseda komise
Schváleno
8. Komise pověřuje předsedu komise Ing. Minaříka a tajemnici komise K. Vařekovou jednáním
s vedoucí OVVI MMOL Bc. Danielou Horňákovou ve věci rekonstrukce zasedací místnosti.
termín: 6.6.2012
odpovídá: Ing. Minařík, K. Vařeková
Schváleno
9. Petr Šarapatka upozornil na nefunkční sloup veřejného osvětlení na ul. Norská. Jeho odstranění
zajistí cestou TSMO
termín: 2.5.2012
odpovídá: Petr Šarapatka
Schváleno
10. Petr Šarapatka vyslovil návrh na vysázení zeleně na středovém dělícím pásu na ul. Pražská.
Pás je ve vlastnictví města Olomouc. Bude dořešeno 2.5.2012 .
11. Miroslav Bureš upozornil na stále zaparkovaný automobil bez SPZ u vrbové aleje v ul.
Neředínská. P. J. Jurtík ve věci zkontaktuje MPO
termín: 2.5.2012
odpovídá: Jaromír Jurtík
12. Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 157

USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
E.1. termín: 2.5.2012
odpovídá: předseda komise
E.2. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
termín: 2.5.2012
odpovídá: Miroslav Bureš, Jaroslav Šulc, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
E.5. termín: 2.5.2012
odpovídá: předseda komise
E.7. termín: 2.5.212
odpovídá: předseda komise
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E.8. termín: 6.6.2012
odpovídá: Ing. Minařík, Kateřina Vařeková
E.9. termín: 2.5.2012
odpovídá: Petr Šarapatka
E.11. termín: 2.5.2012
odpovídá: Jaromír Jurtík

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání se uskuteční 2.5.2012.
Zapsala: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
Přílohy: prezenční listina

____________________________________________________________________________
kontakt: tel. 588 488 383

e-mail: frantisek.minarik@olomouc.eu

4

