Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 7.1.2015
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel
Zatloukal, Jaromír Jurtík Dis., Miroslav Bureš, Mgr. Soňa Vodáková, Benedikt Záhora
Nepřítomni: Radek Haviger, Mgr. Petr Šarapatka, Jan Kouřil, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.,
Hosté: Petr Čulík (ZMO)
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Program:
A. Zahájení
B. Doručená pošta
C. 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. Doručená pošta
1. e-mailová korespondence p. Martiňákové, předsedkyně samosprávy domu Foersterova 51 – 53
ve věci opravy chodníku před a za tímto domem. Předseda komise paní Martiňákovou pozval na
jednání komise.
2. MMOl, OŽP, č. j. SMOL/252434/2014/OZP/VH/Huc ze dne 17.12.2014 – rozhodnutí
veřejnou vyhláškou - Kanalizační řád stokové sítě města Olomouce
3. e-mail p. Otevřela ze dne 28.12.2014 ve věci zimní údržby chodníků na ul. U Kovárny.
Předseda komise zaslal tuto korespondenci TSMO p. Vacové, která je pověřena spoluprací s
KMČ.
4. Informace OŽP MMOL o místním šetření ve věci opravy hráze rybníčka na ul. Neředínská,
které se uskuteční na místě samém 16.1.2015 v 9.0 hod. Učast: předseda komise a p. Zatloukal
C. Různé
1. p. Martiňáková, předsedkyně samosprávy domu Foersterova 51 – 53 přítomná na jednání
komise požádala o opravu chodníku před a za tímto domem. Člen komise p. Šulc sdělil, že
chodník bude v jarních měsících opětovně zkontrolován pracovníky odboru dopravy a bude
posouzena akutnost opravy. V případě svolání místního šetření odborem dopravy bude paní
Martiňáková kontaktována.
2. Člen komise p. Šulc seznámil členy komise se třemi návrhy variant možností oprav chodníků,
které zpracoval a které budou hrazeny z prostředků odboru dopravy. Jedná se o opravu chodníku
u zdravotního střediska Helsinská, ul. U Kovárny (tzv. ypsilonka) a na ul. U Kovárny (ve směru k
MŠ Dělnická). O tom, která varianta oprav bude realizována, rozhodne komise následně na
dalších jednáních.

3. V souvislostí s plánovanou první etapou rekonstrukce komunikací ul. Neředínská, Letců a U
Dvora vzešel od obyvatel ul. Letců požadavek na vybudování zpomalovacího prahu v ul. Letců.
Možnost vybudování dalších dopravně organizačních opatření v průběhu dalších etap realizace
stavby se jeví následně i na ul. Neředínská (předběžné možnosti umístění - u kapličky, u
restaurace U Rytíře). Na jednání komise byla ustanovena pracovní skupina ve složení: Ing.
Minařík, JUDr. Ludma a p. Bureš. Předseda komise dohodne schůzku se zástupcem projektanta
(a případně i investora) s cílem prověřit možnosti realizace výše uvedených opatření. V případě
kladného výsledku budou detaily opatření následně dohodnuty s oběma partnery výstavby. P.
Bureš a JUDr. Ludma zajistí souhlasy těch vlastníků sousedních pozemků na ul. Letců, kteří
budou případnou realizací dopravních opatření dotčeni.
4. člen komise JUDr. Ludma upozornil na poškozenou komunikaci na ul. Družstevní. P. Šulc věc
předá TSMO.
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 4.2.2015.
Zapsala: Kateřina Vařeková
Vypracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
e-mail: neredin1234@seznam.cz

