Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 6.6.2012
Přítomni:
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková, Petr Polívka, Jaromír Jurtík DiS., Benedikt Záhora,
Jaroslav Šulc, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Miroslav Bureš, Mgr. Soňa Vodáková, Ing. Martin
Skoumal
Omluveni: Jan Kouřil, Mgr. Lubor Ludma
Nepřítomni: Mgr. Petr Šarapatka, 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 Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské části a
řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 10 členů komise. Komise byla po
celou dobu jednání usnášeníschopná.
B. Kontrola usnesení
Kontrola usnesení z jednání 5.5.2012:
F.4. Studánka: pracovní skupina (Bureš, Fišer, Šulc) osloví MVDr. Lakomého s cílem iniciovat
jednání ve věci. Předseda komise osloví odb. majetkoprávní MMOL s cílem iniciovat jednání ve
věci.
Informace o postupu ve věci budou podávány výše uvedenými členy komise průběžně.
Schváleno
F.6. osazení zeleně na středním dělícím pásu na ul. Pražská. OŽP souhlasí, patrně by i financoval. .
Je nutný souhlas ŘSD. Členové komise p. Šarapatka a p. Šulc budou o postupu ve věci
průběžně informovat komisi.
Schváleno
F.9. Iniciování spolupráce s fortem Křelov: prac. skupina (Vařeková, Bureš) bude o postupu ve
věci průběžně informovat členy komise.
Schváleno
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C. Doručená pošta
1. Josef Němeček, Jílová 10, ze dne 10.5.2012 – žádost o vyjádření k záměru postavit lehké
venkovní posezení u internetové kavárny v ul. Na Kovárně 28A.
KMČ Neředín se internetovou kavárnou zabývala již v minulých letech.
V únoru 2005 postoupila komise odboru životního prostředí MMOL obdrženou stížnost občanů na
hluk související s provozem internetové kavárny s tím, že stěžovatelé přivolali v několika případech
hlídku MPO.
Pro úplnost doplňujeme, že před vydáním stavebního povolení na internetovou kavárnu vznikla
petice podepsaná více než 300 občany, která s tímto zařízením nesouhlasila.
První požadavek na zřízení sezónní předzahrádky k internetové kavárně obdržela komise již
v květnu 2006. Tehdy komise požadovala doplnění normového počtu parkovacích stání (toto
doplnění by bylo potřebné i nyní). Na tento požadavek neobdržela odpověď.
V souvislosti s těmito skutečnostmi členové komise hlasováním nedoporučili zřízení sezónní
předzahrádky.
termín: 11.7.2012
odpovídá: předseda komise
Schváleno
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2577/Š ze dne 24.5.12 – žádost o sdělení
stanoviska ke zřízení věcného břemene práva chůze na pozemku parc. č. 575/1 v k. ú. Neředín,
Komise nemá námitek.
Současně je třeba dodat, že předmětná parcela je veřejným prostranstvím. Plochy veřejných
prostranství zahrnují – mimo jiné – rovněž související plochy dopravní a technické infrastruktury.
Veřejným prostranstvím jsou prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Přes veřejné prostranství – p.č. 575/1 – je
budova č.p. 64 napojena na místní komunikaci. V souvislosti s výše uvedeným tedy není případné
zřízení věcného břemene na majetku statutárního města potřebné.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
Schváleno
3. Člen komise M. Bureš – dotaz na úkoly řešené na minulých jednáních
- živý plot u zastávky U Kovárny, viz doručená pošta
- chybějící sloup veřejného osvětlení ul. Letců – dle sdělení p.Šulce dořeší TSmO
nesvedené okapy z objektu trafostanice na ul. Letců do kanalizace poškozující chodník – viz
odeslaná pošta
4. MMOl, OŽP, ze dne 4.6.2012 – odpověď p. Jaroslavu Bartoníkovi, Neředínská 45, v záležitosti
umístění kontejneru v rámci sběrových sobot - na vědomí.
5. TSMO ze dne 28.5.2012 – plán prací na měsíc červen
6. Mgr. Vladimír Puhač, e-mail ze dne 14.5.2012, informace o nakládání s bioodpadem.
7. žádost p. Věry Urbanové, Norská 25 o zřízení výběhu pro psy. Odpoví předseda komise.
termín: 11.7.2012
odpovídá: předseda komise
Schváleno

D. Odeslaná pošta
1. MMOl, odbor dopravy, Ing. Jana Dokoupilová, ze dne 23.5.2012 – postoupení požadavku p.
Žůrkové na nové trasování linky č. 26
2. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/957/2012/To, narovnání majetkoprávních vztahů
v souvislosti se stavbou sběrového dvora v Neředíně.
3. MMOl, OŽP, Ing. Jitka Štěpánková – postoupení požadavku p. Bureše na ořezání keřů na Tř.
Míru
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E.

Různé

1. Křižovatka Tř. Míru x Okružní: OD MMOL oslovil ve věci Dopravní podnik města Olomouce, který
je vlastníkem konstrukce ostrůvku.
KMČ Neředín po diskusi navrhuje řešení formou „vídeňské zastávky“. M. Bureš připraví koncept
dopisu, který bude zaslán OD a OVVI.
termín: 11.7.2012
odpovídá: p. Bureš a předseda komise
Schváleno
2. Předseda komise - dotaz na MPO, zda je možno využít kameru na monitoring křižovatky. MPO
sdělí předsedovi komise závěr. Předseda s tímto následně seznání členy komise.
termín: 11.7.2012
odpovídá: předseda komise
Schváleno
3. člen komise p. Fišer upozornil MPO na špatné parkování vozidel na ul. Gen. Píky v souvislosti
s rekonstrukcí ulice. Ing. Skoumal upozornil na zvýšenou prašnost na stavbě.
4. úpravy jednací místnosti komise:
Dne 11.5.2012 se uskutečnilo na OVVI MMOL jednání předsedy komise s vedoucí odboru Bc.
Danielou Horňákovou a Mgr. V. Puhačem. Bylo hledáno řešení v možných variantách:
a. vymalovat a vytapetovat
b. stavební úprava
c. případné využití prostor na Tererově nám.
Jako vhodná varianta se jeví varianta b. 18.5.2012 se výše jmenovaní sešli na místě samém.
Vedoucí OVVI pořídila fotodokumentaci. 29.5.2012 konzultoval záležitost předseda komise s členem
RMO RNDr. Alešem Jakubcem, Ph.D. Následně 4.5.2012 sdělil telefonicky Ing. Roman Zelenka,
ředitel SNO a.s. předsedovi komise, že je potřeba sepsat maximální požadavky a tyto jemu zaslat.
Z požadavků vyplývající materiál bude muset projít RMO. Lze očekávat zařazení požadavku do roku
2013. Současně byl Bc. Horňákovou stejným úkolem pověřen Mgr. V. Puhač. Po jednání předsedy
komise s Mgr. Puhačem bylo dohodnuto, že materiál připraví Mgr. Puhač, následně jej zašle
předsedovi komise k případnému dopracování a tento potom předá Ing. Zelenkovi.
Náměty na možné úpravy jednací místnosti: vyzdění zasklených ploch, výměna vstupních dveří,
zavedení vodovodu, instalace umyvadla, doplnění elektrických zásuvek, rozdělení osvětlení na 2
vypínače, oprava podlahy (vyřešit rozvody vedené pod částí podlahy)
5. člen komise B. Záhora osloví investora stavby polyfunkčního objektu u konečné tramvaje na tř.
Míru ve věci možností prezentace archeologických nálezů v lokalitě.
6. Z organizačních důvodů se červencové jednání komise přesouvá z původního termí 4.7.2012 na
termín 11.7.2012. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy komise byl pověřen vedením jednání J.
Šulc.
7. jednání se zúčastnili : Městská policie (157), Policie ČR (320939).

USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
C.1. termín:1.7.2012
odpovídá: předseda komise
C.2. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
C.7. termín: 11.7.202
odpovídá: předseda komise
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E.1. termín: 11.7.2012
odpovídá: p. Bureš a předseda komise
E.2. termín: 11.7.2012
odpovídá: předseda komise

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod.
Příští jednání se uskuteční v mimořádném termínu 11.7.2012
Zapsala: Kateřina Vařeková
Vypracoval: 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
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