
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 1.4.2015  

 

Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel 

Zatloukal, Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Mgr. Dana Bilíková, Mgr. Martina 

Navrátilová, Mgr. Vilém Skyba, Mgr. Jiří Steiger  

Omluveni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.  

 

Program:  

A. Zahájení  

B. Kontrola usnesení  

C. Doručená pošta 

D. 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 11 členů komise. Komise byla 

po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

Usnesením RMO ze dne 31.3.2015 byl odvolán z funkce člena komise p. Jan Kouřil, KSČM a 

zároveň byl jmenován do funkce člena komise p. Mgr. Marek Mádr, KSČM. 

Komise bere na vědomí  

 

Volba ověřovatele zápisu: 

Návrh: Jaroslav Šulc 

Hlasování: 11 PRO 

 

 

B. Kontrola usnesení  

 

 

C. Doručená pošta  

1. MMOl, OŽP, č. j. SMOL/067853/2015/OZP/VH/Huc ze dne 25.3.15 – ověření zjednodušené 

dokumentace (pasportu stavby) “Litovel – Olomouc, přívod vody, katodická ochrana” - na 

vědomí. 

Komise bere na vědomí  

2. MMOl, OŽP, č. j. SMOL/053305/2015/OZP/PZ/Jar ze dne 13.3.15 – povolení záboru veřejné 

zeleně, Norská 23, 25 (lešení, kontejner) - na vědomí. 

Komise bere na vědomí  

3.p. Jaroslav Šibl, e-mail ze dne 18.3.2015 – žádost o pokácení náletových dřevin na ul. Gen. 

Píky 11, roh domu. Bude dořešeno cestou OŽP MMOL. 

návrh usnesení: 



odpovídá: Mgr. Martina Navrátilová 

termín: 6.5.2015 

Schváleno 

4. Ing. Švec, telefonicky předsedovi komise dne 11.3.2015, žádost o umístění odpadkového koše 

na psí exkrementy na ul. Neředínská u uličky do ul. Družstevní. Bude dořešeno cestou OŽP 

MMOL. 

návrh usnesení: 

odpovídá: Mgr. Martina Navrátilová 

termín: 6.5.2015 

Schváleno 

5. MMOl, OVVI, Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 18.3.2015  

a) informace k administraci odměn členů komise  

návrh usnesení: 

bude zajišťovat: tajemnice komise Kateřina Vařeková 

termín: průběžně 

Schváleno 

b)finanční prostředky uvolněné na opravy komunikací  

c)finanční prostředky na drobné opravy 

Komise bere na vědomí  

6. e-mail TSMO ze dne 26.3.2015, ředitel společnosti – informace o vydání dalšího čísla 

e-Zpravodaje TSMO, plán prací, kontakty na pracovníky. 

Komise bere na vědomí  

7. e-mail Mgr. Skyba ze dne 17.3.15 – žádost o rozpočet investičních a neinvestičních akcí na rok 

2015, rozpočet uskutečněných akcí v r. 2014. Informativně dořešeno na jednání komise. 

Komise bere na vědomí  

  

 

D. Různé  

1. p. Jurková a p. Brachtelová – stížnost na hluk z hospody (bývalá výměníková stanice na ul. U 

Kovárny) v souvislosti s nadcházející sezónou předzahrádek. MPO doporučuje v případě 

akutních výtržností volat na linku 156.  

2. p. Jurková a p. Brachtelová – stížnost na hluk neznámého původu (hlavně v nočních hodinách) 

v prostoru u domu U Kovárny 20. Po diskuzi bylo dohodnuto, že se stěžovatelky ve věci obrátí na 

Krajskou hygienickou stanici.  

3. Upozorněno na změnu jízdního řádu autobusu na Topolany v souvislosti s opravou silnice 

II/448.  

4. Člen komise p. Šulc předložil  návrhy variant na opravu pěších komunikací v městské části 

Neředín v roce 2015 z prostředků komise (viz. rovněž bod C.2. jednání KMČ dne 7.1.2015).  

a/ spojovací chodník Tř. Míru – ul. Norská  

b/ chodník u zravodního střediska ul. Helsinská 13 – I. část  

c/ chodník u zravodního střediska ul. Helsinská 13 – II. část  

d/ chodník Tř. Míru 63 – U Kovárny  

e/ chodník ul. U Kovárny – u mateřské školky (souběžně s Tř. Míru)  

p. Šulc zajistí nacenění jednotlivých variant a následně komise rozhodne o variantě, která bude 

realizována. 

návrh usnesení: 

odpovídá: Jaroslav Šulc 



termín: 6.5.2015 

Schváleno  

5. Jednání komise se zúčastnil strážník MPO č.081.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.  

Příští jednání komise se uskuteční 6.5.2015.  

Zapsala: Kateřina Vařeková  

Vypracoval: Ing. František Minařík  

 

 

 

 
  

Ing. František Minařík  

předseda KMČ č.12 Neředín  

e-mail: neredin1234@seznam.cz  

 

Ověřil: Jaroslav Šulc 

 

 
 

 

 


