Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 7.9.2016

Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Mgr.
Marek Mádr, Mgr. Martina Navrátilová, Mgr. Jiří Steiger, Ing. Jan Švec, Pavel Zatloukal, RNDr.
Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Vilém Skyba
Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., Miroslav Bureš
Z přítomné veřejnosti vypsáni: Bohumír Vrobel
Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 076, 137
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 11 členů komise. Komise byla
po celou dobu jednání usnášení schopná.
B.Kontrola usnesení
E.5. Na základě požadavku přítomných občanů se předseda komise obrátí na OKR a odbor
investic MMOL s požadavkem na zpracování PD ul. Norská, která by řešila rekonstrukci
komunikace a přilehlých chodníků, parkovacích stání, kontejnerových stání a pohyb cyklistů - do
30.9.2016
Trvá
E.6. Ing. Švec upozornil na potřebu kontroly, případně údržby elektrické instalace kapličky v
Neředíně.
Předseda komise požadavek předá odboru majetkoprávnímu MMOL - do 30.9.2016
Trvá
Komise bere na vědomí

C. Doručená pošta
1. Ing. Petr Poštulka, Vodohospodářská inženýrská a projekční kancelář ze dne 8.8.2016, projekt
"Dělnická – rekonstrukce stoky BXXIa10 a stoky BXXIa11", žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci. Komisi předložena technická zpráva a výkresová dokumentace. Komise požaduje,
aby byl předseda Ing. Minařík zván na kontrolní dny (zajistí zhotovitel) a aby bylo dotčeným
obyvatelům včas oznámeno zahájení stavby (zajistí zhotovitel).
návrh usnesení:
Komise nemá k předložené dokumentaci žádné připomínky. Toto vyjádření bude zasláno
projektantovi.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
hlasování: pro/proti/zdržel 11/0/0
Usnesení bylo schváleno
2. MMOL, OS OPK, č. j. SMOL/186791/2016/OS/PK/Ste ze dne 25.8.2016 – rozhodnutí,
kterým se povoluje zvláštní užívání místní komunikace ul. Lomená a ul. Pod strání z důvodu
modernizace sítě elektronických komunikací od 29.8. do 25.9.2016.
Komise bere na vědomí
3. MMOL, OSMK a MHD, e-mail ze dne 6.9.2016, předběžné návrhy na přejmenování zastávek
MHD v měst. částech Holice, Chomoutov, Řepčín, Sv. Kopeček, Droždín, Nové Sady,
Chvalkovice, Hejčín, Olomouc-střed. se žádostí o vyjádření. Komise Neředín k navrženým
změnám názvů zastávek nemá žádné připomínky.
Komise bere na vědomí
4. e-mail Mgr. Víta Volejníka z Hejčína ze dne 6.9.2016 – návrh na spolupráci s KMČ Hejčín ve
věci podpory navrhované světelně řízené křižovatky v místě výjezdu od obj. ASKO v Neředíně
na ul. Pražská. Ing. Minařík zjistí stav v současné době zpracovávané studie tohoto prostoru na
MMOL OKR a následně bude ve věci kontaktovat předsedu KMČ Hejčín.
Komise bere na vědomí
5. SMOL, OVVI ze dne 31.8.2016, objednávka opravy spojovacího chodníku z ul. Helsinská k
ul. Norská 25. - na vědomí. Je v souladu s požadavkem komise.
Komise bere na vědomí
6. MMOL, OKR ze dne 26.8.2016, úplná uzavírka ul. Dělnická v rámci projektu "Tererovo
náměstí - navýšení parkovacích možností".
Komise bere na vědomí
D. Odeslaná pošta
1. Podatelna - č.j. SMOL/157793/2016/OMAJ/MR/Cih ze dne 19.7.2016

2. MMOL, OVVI, e-mail předsedy ze dne 28.8.2016, předání podnětů paní Olgy Konečné

E. Různé
1. MPO – vraky, které nahlásil na srpnovém jednání p. Bureš jsou v řešení.

2. Pan Vrobel se ohradil vůči plánovanému zrušení přechodu pro chodce na ul. Pražská ve směru
k ul. Erengurgova v souladu s rozhodnutím KÚOK. Žádá komisi o stanovisko, že se zrušením
přechodu nesouhlasí.
KMČ je orgánem Magistrátu statutárního města, nemá nástroje, kterými by mohla zvrátit
rozhodnutí KÚOK.
3. Pan Vrobel žádá komisi o opravu výtluků na ul. Norská. Komise konstatuje, že řešení této
záležitosti bylo vysvětleno p. Vrobelovi na srpnovém jednání komise.

4. Pan Vrobel žádá, aby do projektové dokumentace na opravu ul. Norská byl zapracován i
chodník ke kontejnerům..
5. Informace o kolaudaci ul. Letců - problém s šířkovým uspořádáním chodníku v místě křížení
ul. Letců x Západní bude odstraněn, zpomalovací práh bude dobudován do dvou týdnů.
6. Mgr. Skyba - dotaz na předsedu na přílohu (průmyslová zóna Neředín), kterou prezentoval na
jednání komise náměstek primátora Mgr. Filip Žáček. Předseda k tomuto dni přílohu neobdržel.
7. 26.10.2016 ve 14:00 hod. se uskuteční v obřadní síni radnice slavnostní setkání seniorů
jubilantů městské části Neředín. Připravuje předseda komise spolu s Komisí pro občanské
záležitosti MMOL. Hostem setkání bude primátor doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
C.1.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 5.10. 2016
Zapsala: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

e-mail: neredin1234@seznam.cz

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

