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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 4.9.2013  

 
 
 
Přítomni:  
Jaroslav Šulc , Jan Kou řil,  RNDr. Jiří Fiše r, Ph.D., Mgr. Soňa Vodáková , Jaromír Jurtík  DiS 
 
Omluveni: Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková 
 
Nepřítomni:  
Bc. Radek Haviger , Petr Polívka,  Lubor Ludma,  Mgr., Petr Šarapatka,  Miroslav Bureš , Benedikt 
Záhora  
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil člen komise p. Jaroslav Šulc 
 
Program: 

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

 
 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil člen komise p. Jaroslav Šulc v 17,00 hod.jednání komise městské části a řídil je 
po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 5 členů komise. Komise nebyla 
usnášeníschopná. O jednotlivých bodech nebylo hlasováno, závěry jsou pouze doporučeními. 
 
 
B. Kontrola usnesení  

 
 
C.Doručená pošta  
 
1. MMOl, majpr. odbor, č.j. SMOL/Maj/22/84/2012/Ji ze dne 20.8.2013, žádost o dělení stanoviska 
k prodeji p.č. 1399 + další, za účelem dopravní obslužnost nové výstavby UPOL. 
Komise d ůrazně nesouhlasí  se zaslepením navrhované parkovací plochy – realiz ací záměru 
zaslepení navrhovaného parkovišt ě by došlo k výraznému omezení možností dopravního 
pohybu na p řilehlých místních komunikacích ul. Klusalova, Kelts ká a Pod Letišt ěm. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
2. DPMO ze dne 19.8.2013 – informace o jízdních řádech. 
3.Uzavírky, zvláštní užívání komunikací: evid. číslo OPK-DOK/2809/2013/Št, OPK-
DOK/2738/2013/Št, OPK-DOK/2794/2013/Št, OPK-DOK/2774/2013/Št, OPK-DOK/3016/2013/Urb, 
ŽP-DOK/3048/2013/Jar  
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- D. Odeslaná pošta  
 
MMOL,odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/Maj/22/84/2012/Ji ze dne 20.8.2013 

 
 
E. Různé  
 
1. p. Kaupová  – dotaz na Městskou policii, z jakých důvodů je před restaurací U rytíře veden 
chodník okolo objektu restaurace. Odpověď: p. Šulc, člen KMČ. 
2. p. Kouřil, člen KMČ – dotaz na Městskou policii, zda by bylo by možné na ulici gen. Píky umístit 
dopravní značku max. povolená rychlost 30 km/h. Odpověď:v této lokalitě se předpokládá zřízení 
zóny s dopravním omezením.  
3. p. Fišer, člen KMČ – dotaz, zda se nějakým způsobem řeší problematika vozidel stojících ve 
vjezdech do podzemních garáží v bytových domech na ulici Gen. Píky. Odpověď –  MPO 
opakovaně pokutuje řidiče těchto vozidel. 
4. Informace, týkající se realizace prioritních investičních akcí na rok 2013, které nebyly 
zrealizovány 
5  OVVI, informace od Mgr. Puhače: bytové domy na ulici Gen. Píky (na p. č. 589, 590, 592/1, 598) 
spadají do působnosti KMČ Neředín. 
6. Informace - p. Šulc, člen komise: vraky vozidel jsou dle příslušných zákonů povinni odklízet 
majitelé. Pokud tyto nelze dohledat – majitel pozemku, na kterém se vrak nachází. 
7. Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 157 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 2. 10. 2013 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Fra ntišek Mina řík 
                                                                                         předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

kontakt:  tel. 588 488 383           e-mail   frantisek.minarik@olomouc.eu 


