Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 2.10.2013
Přítomni:
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jan Kouřil, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Mgr.
Lubor Ludma, Petr Šarapatka, Miroslav Bureš, Benedikt Záhora, Jaromír Jurtík DiS
Omluveni: Mgr. Soňa Vodáková
Nepřítomni:
Bc. Radek Haviger, Petr Polívka
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda Ing. František Minařík.
Program:
• A: zahájení
• B: doručená pošta
• C: odeslaná pošta
• D: různé
A. Zahájení
Po prezenci zahájil předseda komise 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. Doručená pošta
1. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/1312/2013/Pr ze dne 19.8.2013 – žádost o
sdělení stanoviska k pronájmu pozemku p.č. 905/64 v k. ú. Řepčín za účelem zemědělského
obhospodařování. Komise nemá námitek.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
Schváleno
2. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/4143/2013/Š ze dne 21.8.2013 – žádost o sdělení
stanoviska k pronájmu části p.č. 53/33 a 546/2 v k.ú. Neředín, za účelem přistoupení dalšího
nájemce (manželka) a rozšíření předmětu nájmu. Komise nemá námitek.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
Schváleno
3. TSMO a.s. ze dne 26.9.2013 – plán prací na měsíc říjen 2013.
4. TSMO a.s., e-mail ze dne 23.8.2013, Bc. M.Petřík, ředitel TSMO a.s., informace ve věci
provozní doby sběrného dvora v Neředíně.
5. TSMO a.s., objednávka prací na opravě pozemních komunikací, na vědomí.
6. e-mail p. Hany Golové s žádostí o zajištění opravy chodníku u domu na ul. U Kovárny. Žádost
byla postoupena odboru dopravy MMOL.
7. Zvláštní užívání místních komunikací:OPK-DOK/2913/2013/Št.,OPK-DOK/3229/2013/Št.,OPKOK/3235/2013/Št.,OPK-OPK/3186/2013/Št.,OPK-DOK/3259/2013/Št.,OPK-DOK/3377/2013/Št.,
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OPK-DOK/3371/2013/Št.,OPK-DOK/3384/2013/Št.,OPK-DOK/3375/2013/Št.,OPKDK/3472/2013/Št.,ŽPOK/3181/2013/Jar.,
ŽP-DOK/3065/2013/Jar., ŽP-DOK/3190/2013/Jar., S-SMOL/148937/2013/OZP
C. Odeslaná pošta
1. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/84/2012/Ji ze dne 20.8.2013
D. Různé
1. Stížnost p.Komínka - blokování vjezdu a výjezdu z garáže vozidly zaparkovanými na ul. Gen.
Píky. Komise spolu s MPO doporučuje kontaktovat vždy MPO a současně požádat o posunutí
stávající dopravní značky DZ B28+E3a (umístěné u křižovatky ulic Gen. Píky X spojka Gen. Píky
, Norská) do polohy, která by odblokovala uvedený problém.
2. p. Jukl upozornil na nevyhovující stav chodníku k domům U letiště. Navrhl spojit budoucí
cyklostezku a chodník. P. Jukl zašle koncept dopisu předsedovi komise s tím, že tento bude
následně postoupen cyklokoordinátorovi města Olomouce.
3. na 14.10.2013 připravila KMČ Neředín ve spolupráci s odborem školství MMOL setkání seniorů
jubilantů městské části Neředín v obřadní síni olomoucké radnice. Setkání se za KMČ zúčastní
předseda komise. Jako hosté jsou pozváni členové ZMO Bc. Filip Žáček a doc. Mgr. Antonín
Staněk, Ph.D.
4. člen komise p. Záhora upozornil na propadlou vozovku v ul. U Kovárny – bude prověřeno
odborem dopravy MMOL.
termín: 5.11.2013
odpovídá: Jaroslav Šulc
Schváleno
5. Jednání se zúčastnil strážník MPO č 157.
USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
B.1. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
B.2. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
D.4. termín: 5.11.2013
odpovídá: Jaroslav Šulc
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 6.11.2013.
Zapsala: Kateřina Vařeková
Vypracoval: Ing. František Minařík
Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

Přílohy: prezenční listina

_________________________________________________________________________________________________
kontakt: e-mail neredin1234@seznam.cz
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