Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 3.9.2014
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Kateřina Vařeková, Mgr.
Soňa Vodáková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel Zatloukal, Jaromír Jurtík Dis.
Nepřítomni: Radek Haviger, Mgr. Petr Šarapatka, Benedikt Záhora, Jan Kouřil.
Omluveni: Miroslav Bureš.
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
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 8 členů komise. Komise byla po celou dobu
jednání usnášeníschopná.
B. Kontrola usnesení
C. Doručená pošta
1. MMOL, odbor stavební, č.j. SMOL/169492/2014/OS/US/Sem ze dne 13.8.2014, oznámení o
zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, "Projekt Pražská - bytové domy".
2. Radek Heloňa, SVJ Norská 37, 39, 41, e-mail ze dne 18.8.2014. žádost o kontakt ve věci
rekultivace stromů.
Odpověď - předseda komise, e-mail dne 19.8.2014.
3. MMOL, OVVI, Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 20.6.2014, postoupení odpovědi odboru dopravy
p. MUDr. F. Grycovi ve věci křižovatky u obchodního domu Timpo.
4. MMOL, odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/173/885/2014/OMAJ/MRPD/Při ze dne 15.8.2014,
žádost o sdělení stanoviska k pachtu částí pozemků p.č. 469 a 531/2 v k.ú. Neředín a 985/3 a
849/30 v k.ú. Řepčín (lokalita za krematoriem) za účelem užívání zahrádek.
Komise nemá námitek.

Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
5. MMOL, odbor majetkorprávní, č.j. 170006/2014/OMAJ/MRPD/Cih ze dne 15.8.2014, žádost
o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku p.č. 560 v k.ú. Neředín při ul. Keltská za účelem
zřízení a užívání dvou parkovacích míst.
Z hlediska ÚPnSÚ Olomouc je část předmětné parcely součástí veřejného prostranství. Jedním z
obecných cílů územního plánování je ochrana veřejných prostranství v zastavěném území. V
územním plánu je takováto ochrana zajištěna v požadavcích na stabilizované plochy.Předmětný
pozemek je součástí stabilizované plochy. S ohledem na cíle a úkoly územního plánování nelze
tedy doporučit prodej části předmětného pozemku za požadovaným účelem. Současně lze
konstatovat, že takovýto prodej by mohl omezit prosazování zájmů města v přilehlém prostoru.
Komise prodej nedoporučuje.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
6. TSmO, 26.8.2014, plán prací na měsíc září 2014.
7. SMOL, odbor investic ze dne 18.7.2014, žádost o předložení návrhu na realizaci investic
zajišťovaných prostřednictvím statutárního města Olomouce v území, které spadá do působnosti
KMČ č.12 Neředín.
Předseda KMČ - předal e-mailem 8.9.2014, Ing. Tichému, v písemné formě 9.9.2014, Ing.
Šnajdrovi.
D. Odeslaná pošta
1. Vladimír Zapp, Klusalova 1, vyjádření k záměru umístění předzahrádky Tř. Míru, č.o. 105,
kavárna Euphoria.
E. Různé.
1. 22.10.2014 se v obřadní síni olomoucké radnice uskuteční slavnostní setkání seniorů jubilantů
75, 80, a 85 let městské části Neředín, které připravila KMČ spolu s komisí pro občanské
záležitosti Magistrátu statutárního města Olomouce. Za komisi se slavnostního setkání zúčastní
předseda komise.
2. Městská policie byla upozorněna (strážník č. 81) na opakované stání motorových vozidel na
vjezdech do rodinných domů na Tř. Míru a tím blokování chodníků pro pěší.
USNESENÍ
Schváleno při projednávíní jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
C.4.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise

C.5.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 1.10.2014
Zapsala: Kateřina Vařeková
Vypracoval: Ing. František Minařík
Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
e-mail: neredin1234@seznam.cz

