Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 1.6.2016
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma
(odchod v 18:00 h), Pavel Zatloukal, Mgr. Marek Mádr, Ing. Jan Švec, Mgr. Martina Navrátilová
(odchod v 18:00 h), Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Vilém Skyba, doc. RNDr.
Zdeněk Szczyrba Ph.D. (odchod v 18:50 h.),
Hosté: Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
Nepřítomni: Mgr. Jiří Steiger,
Z přítomné veřejnosti vypsáni: Jaromír Jurtík, DiS., Vlaďka Prausová,
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 Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské části a
řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 12 (9) členů komise. Komise
byla po celou dobu jednání usnášení schopná.
B.Kontrola usnesení
C. Doručená pošta
1. e-mail OVVI, Bc. Horňáková ze dne 23.5.2016, vyjádření OKR k požadavkům komisí,
duben, květen.
komise bere na vědomí
2. e-mail OVVI, Bc. Horňáková ze dne 12.5.2016, nabídka možnosti zveřejňování akcí
pořádaných komisí na webu SMOL.
komise bere na vědomí
3. e-mail OVVI, Bc. Horňáková ze dne 6.5.2016, Svaz měst a obcí, otázky Českého
telekomunikačního úřadu.
komise bere na vědomí
4. e-mailová korespondence ve věci žádosti SVJ Generála Píky 491/2 Olomouc o pomoc s
vyřešením problému znečišťování veřejného prostranství na pozemku parc. č. 480/5. Dořešil
předseda komise se zástupci SVJ
komise bere na vědomí
5. e-mail Mgr. Navrátilové ze dne 6.5.2016 ve věci možnosti pronájmu auly FTK za účelem

pořádání koncertu v rámci festivalu dětských sborů. Dle sdělení M. Konráda aula není jako
koncertní prostor vhodná.
komise bere na vědomí
6. Dopis TSMO ze dne 26.5.2016, plán prací na měsíc červen.
komise bere na vědomí
7. e-mailová korespondence Ondřeje Procházky s předsedou komise ve věci hluku a prachu z
komunikace Okružní ul. Pan Procházka pozván ve věci na dnešní jednání komise. Nedostavil se.
komise bere na vědomí
8. e-mail p. Vlaďky Prausové ze dne 16.5.2016, stížnost na hluk pocházející z hřiště v blízkosti
bytového domu stěžovatelky. Paní Prausová se dostavila na jednání komise. Bylo konstatováno,
že KMČ Neředín není místně příslušná adrese bydliště stěžovatelky. Byly předány kontakty na
p. Hálu (MMOl, OVVI) a KMČ Tabulový vrch.
9. e-mail MMOl OŽP, Mgr. Swaczyna ze dne 23.5.2016, materiály k projektu třídění papíru a
plastů v zástavbě rodinných domů. Komise navrhla již na květnovém jednání, aby dotazníky byly
distribuovány do rodinných domů spolu s Olomouckými listy. Informovanost o akci může být
prostřednictvím webových stránek a vitrín KMČ.
Předseda komise dořeší s Mgr. Swaczynou.
komise bere na vědomí
10. e-mail MMOl, OVVI, Bc. Daniela Horňáková ze dne 2.5.2016, pozvánka na jednání nad
návrhy předsedů KMČ na zlepšení spolupráce komisí s vedením města. Předseda podal stručnou
informaci o jednání. Zápis bude zpracován následně.
komise bere na vědomí
11. e-mail Zdeněk Černohouz ze dne 19.5.2016 a další, elektronická korespondence ve věci map
území jednotlivých komisí městských částí. Čeká se na jednání v předmětné věci.
komise bere na vědomí
D. Odeslaná pošta
1. MMOL, OŽP, e-mail 21.5.2016, sdělení komise o připojení k projektu třídění papíru a plastů v
rodinných domech.
2. MMOL, OVVI, e-mail 21.5.2016, odpověď na žádost o spolupráci k připravované úpravě
obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu a zákazu žebrání.
3. PaedDr. Jaroslav Hála, ředitel ZŠ Tererovo nám., e-mail 22.5.2016, sdělení k připomínkam z
jednání komise dne 5.4.2016 – postoupeno MMOL, OŽP.
4. MMOL, OŽP, Ing. Jitka Štěpánková, e-mail 23.5.2016, přeposlání připomínek PaedDr. Hály
ke kontejnerům na nám.Terera.
E. Různé
1. p. Bureš představil členům komise návrh úprav křižovatky Pražská x tř. Míru x Foerstrova.
Komise souhlasí s návrhy na změny dopravního značení křižovatky dle předloženého pracovního
návrhu. P. Bureš přepíše návrhy do elektronické podoby a předá předsedovi komise, který je
postoupí k posouzení odboru správy městských komunikací a MHD a OKR.
komise bere na vědomí
2. předseda komise informoval členy o vyhodnocení kamerového záznamu dopravní situace na
ul. Helsinská. OKR-em bylo konstatováno, že situace nevyžaduje žádná další dopravní opatření.
komise bere na vědomí

3. JUDr. Ludma požádal, aby usnesení komise ze dne 7.10.2015 ve věci upravení mechanismu
upravujícího podmínky zadávání a zpracování projektových dokumentací MMOl bylo opětovně
předáno k projednání RMO
K věci:
Dne 5.5.2016 zaslal JUDr. Ludma všem členům komise e-mail.
V e-mailu - mimo jiné - konstatuje, že obsah obou příloh ( viz níže) nelze považovat za kladné
vyřízení žádosti přijaté usnesením komise ze dne 7.10.2015, D.Různé bod 5, když na tuto žádost
bylo odpovězeno subjektem kerý nebyl dotazován - žádost směřuje na RMO.
Text e-mailu přečten - je součástí čistopisu tohoto zápisu.
Přílohy k e-mailu:
Příloha č.1:
e-mail Bc. Daniela Horňáková ze dne 11.4.2016 předsedovi komise
Příloha č.2:
intertní sdělení tajemníka MMOL ze dne 5.4.2016 Bc. Daniele Horňákové
Obě přílohy přečteny - jsou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Po diskusi se členové komise dohodli zopakovat v zápisu z dnešního jednání předmětné usnesení
ze zápisu KMČ ze dne 7.10.2015 a opětovně tak apelovat na RMO se zdvořilým apelem k
zabývání se předmětnou žádostí.
Text usnesení z 7.10.2015:
KMČ žádá RMO, aby pověřila tajemníka MMOl vypracováním vnitřního předpisu, kterým by byl
upraven mechanismus upravující podmínky zadávání zpracování projektových dokumentací
MMOl. Představa KMČ je, že tento vnitřní předpis by zajistil, aby nedocházelo do budoucna k
zadávání vypracování PD, aniž by byly dořešeny majetkoprávní vztahy. Jedná se o to, že pro
zjistění majetkoprávních vztahů postačí, aby úředník nahlédl do katastru nemovitostí. Není nutné
zbytečně a nehospodárně vynakládat prostředky města na vypracování PD, které nejsou poté
realizovány z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů.
4. p. Bureš prověří stav pomníku na ul. Neředínská
5. jednání komise se zúčastnil náměstek primátora Mgr. Filip Žáček a představil investiční záměr
průmyslové zóny Kasárna Neředín.
6. jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 221 a 199
Jednání bylo ukončeno v 19.45 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 11.7.2016
Zapsala: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík
Ing.František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
e-mail: neredin1234@seznam.cz
Přílohy: dle bodu jednání E.4.(u čistopisu zápisu)
Ověřil: Jaroslav Šulc

