Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 3.4.2013

Přítomni:
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jan Kouřil, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.,
Miroslav Bureš, Petr Šarapatka, Mgr. Soňa Vodáková, Benedikt Záhora.
Omluveni: Jaromír Jurtík, Dis., Mgr. Lubor Ludma
Nepřítomni:
Bc. Radek Haviger, Ing. Martin Skoumal, Petr Polívka
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 9 členů komise. Komise byla po
celou dobu jednání usnášeníschopná.
B. Kontrola usnesení
C. Doručená pošta
1. MMOL, odbor dopravy, e-mail ze dne 26.3.2013, Ing. Říhová - žádost p. Pimerové o nové
přetrasování noční linky č. 50.
Komise doporučuje variantu č.1.
Schváleno
termín: 2.5.2013
odpovídá: předseda komise
2. TSMO a. s., 26.3.2013 – informace o službách zajišťovaných společností, plán činnosti na měsíc
duben.
3. M.Bureš, e-mail ze dne 14.3.2013 – návrh úpravy terénních schodů u bytového domu Norská č.o.
29 na rampu. Odbor dopravy ( p. Šulc) bere na vědomí. Realizace je závislá na čerpání fin.
prostředků komise.
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4. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. MAJ-EM/40/2004/Sk ze dne 19.3.2013 – žádost o stanovisko
k pronájmu částí pozemků parc. č. 480/4 v k. ú Neředín, parc. č. 485/1 a 485/2 v k. ú. Nová Ulice za
účelem prodloužení smlouvy o nájmu plakátovacích ploch spol. Profit. Komise nemá námitek.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
5. Zvláštní užívání zeleně, ev. číslo ŽP-DOK/739/2013/Jar., zvláštní užívání komunikace, ev. číslo
OPK-DOK/238/2013/Št.
D. Odeslaná pošta
1. Josef Mlčoch, 11.3.13 – odpověď ve věci dotazu na objekt NAMIRO.
2. MMOl, OVVI, Mgr. V. Puhač ze dne 27.3.13 – postoupení žádosti p. Petra Polívky a Ing. Martina
Skoumala o uvolnění z členství v KMČ.
3. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/231/2013/Bra ze dne 12.2.2013.
4. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/899/2013/Pr ze dne 25.2.2013.
5. MMOl, OD ze dne 27.3.13 – upozornění na nově vytvořený vjezd z ul. Okružní na přilehlý
pozemek.
6. MMOl, OŽP ze dne 27.3.13 – problémy hřiště u rybníčku v Neředíně.
E.

Různé

1. člen komise p. Fišer požádal MP o kontrolu parkování vozidel na ul. Gen. Píky.
2. p. Michal Doležel požádal o umístění dopravní značky na ul. Gen. Píky, která by omezovala počet
vozidel parkujících na komunikaci. Po vzájemném informování bylo dohodnuto, že požádá vlastníka
komunikace o úpravu dopravního značení.
3. p. Bureš upozornil na reklamní zařízení typu „A“ restaurace U rytíře, které zasahuje do rozhledu
na křižovatce ulic Letců a Neředínská. Z ul. Neředínská do ul. Letců je zhoršení viditelnost dopravní
značky „Zóna 30“ (IP25a). Bylo dohodnuto vyčkat, zda bude zóna 30 rozvinuta následně i v ul.
Neředínská.
4. 11.4.2013 ve 14.0 hod se uskuteční v obřadní síni olomoucké radnice slavnostní setkání seniorů
jubilantů Neředína ve věku 70, 75 a 80 let, připravené komisí městské části spolu s komisí pro
občanské záležitosti Rady města Olomouce. Jako hosté jsou pozváni hejtman Olomouckého kraje
Ing. Jiří Rozbořil, senátor Ing. Martin Tesařík a náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro
sociální záležitosti Mgr. Yvona Kubjátová. Za komisi se zúčastní Ing. František Minařík.
5. Člen komise p. Záhora upozornil na zastávku MHD autobusovou Pod Letištěm, která ve směru od
Topolan není opatřena zálivem a nachází se bezprostředně za pravotočivou zatáčkou. P. Záhora ve
spolupráci s p. Burešem se touto záležitostí budou programově zabývat.
Schváleno
termín: 5.6.2013
odpovídá: p. Bureš, p. Záhora
6. Jednání komise se zúčastnil strážník MPO č 157
USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
C.1. termín: 2.5.2013
odpovídá: předseda komise
C.4. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
E.5. termín: 5.6.2013
odpovídá: p. Bureš, p. Záhora
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Jednání bylo u končeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční dne 2.5.2013

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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