Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 14.12.2016
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, Mgr. Marek Mádr, Mgr.
Martina Navrátilová, Mgr. Vilém Skyba, JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Jiří Steiger,
Omluveni: Ing. Jan Švec, Pavel Zatloukal
Nepřítomni: RNDr. Jiří Fišer Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., Miroslav Bureš,
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 081.
Z přítomné veřejnosti vypsáni: Jaromír Jurtík, DiS.
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 8 členů komise. Komise byla po
celou dobu jednání usnášení schopná.
B.Kontrola usnesení
Komise bere na vědomí informace předsedy o plnění usnesení z jednání 2.11.2016.
C. Doručená pošta
1. MMOL, OS OPK, č. j. SMOL/258093/2016/OS/PK/Ste ze dne 16.11.2016 – rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání komunikace – umístění reklamního označení typu „A“ na tř. Míru
před vstupem u krematoria.
komise bere na vědomí
2. MMOL, OVVI – e-mail ze dne 2.11.2016, objednávka opravy elektrického pohonu zvonu v
kapličce na ul. Neředínská, na vědomí.
komise bere na vědomí
3. DPMO, e-mail ze dne 11.12.2016, úpravy jízdních řádů MHD – linky č. 25, 27, 111, 50, 52.
Zastávka Pod Letištěm bude pouze na znamení, přejmenování zastávky Teoretické ústavy na
Lékařská fakulta.
komise bere na vědomí

4. MMOL, OVVI, e-mail ze dne 4.11.2016, termín vyúčtování dokladů do 9.12.2016, žádost o
zaslání termínů jednání komise na rok 2017.
komise bere na vědomí
5. MUDr. Milada Dušková, e-mail ze dne 23.11.216, žádost o podporu zachování pramene na ul.
Úvoz. Předseda komise MUDr. Duškové předal e-mailem dne 23.11.2016 kontakty na
pracovníky MMOL – Ing. Kličkovou (OMAJ) a Ing. Zvoníčkovou (OŽP) aby mohla získat
informace o stávající situaci v tomto prostoru a pozval ji na jednání komise k projednání
záležitosti. MUDr. Dušková se nedostavila.
komise bere na vědomí

6. SVJ Norská 43, 45, 47, e-mail ze dne 24.11.2016, pan Karel Tichý, žádost o opravu chodníku
u domu Norská 43, 45, 47, pokácení uschlé břízy u domu Norská 43, ořez keře u domu Norská
43, 45. Předseda komise p. Tichému předal e-mailem dne 26.11.2016 kontakty na pracovníky
MMOL – p. Šulce (OSMK a MHD) a Ing. Štěpánkovou (OŽP).
komise bere na vědomí
7. MMOL, OVVI, e-mail ze dne 2.12.2016, postoupení vyjádření Ing. Luňáčka, OKR, k
požadavkům komisí.
Požadavek na dopravní opatření - dopravní značení - na ul. Klusalova na základě žádosti jejích
obyvatel, předpokládaná realizace únor 2017.
komise bere na vědomí
8. Pan Karel Tichý, e-mail ze dne 14.11.2016, dotaz ve věci správního řízení vedeného
stavebním úřadem v souvislosti se stávajícím stavebním objektem na ul. Neředínská č.o. 29.
Komise není účastníkem tohoto řízení. V tomto smyslu předal předseda komise p. Tichému
e-mailem ze dne 23.11.2016 informaci a současně kontakt na pracovníky MMOL JUDr. Hyravou
a Ing. Bc. Buiglovou, odbor stavební, pro získání aktuálních informací.
Pan. Tichý odpověděl e-mailem dne 24.11.2016 v němž konstatoval, že obdržel všechny potřebné
informace.
komise bere na vědomí
9. SMOL, majetkoprávní odbor, č. j. SMOL/267429/2016/OMAJ/MR/Ind ze dne 29.11.2016 –
žádost o sdělení stanoviska k pachtu části pozemku parc. č. 487/4 v k. ú. Neředín, obec Olomouc
za účelem užívání zahrádky.
návrh usnesení:
Komise předmětný pacht doporučuje.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
hlasování:
pro/proti/zdržel 8/0/0
Usnesení bylo schváleno.

D. Různé
1. pan Jurtík požádal o zakrytí zákazové značky ve směru na cyklostezku z parkoviště u
krematoria v období Památky zesnulých a zvýšeného počtu parkujících vozidel. Tuto možnost
ověří p. Šulc na MMOL, OSMK
komise bere na vědomí
2. Členové komise byli informováni předsedou a p. Šulcem o kolaudaci stavby Navýšení
parkovacích míst na Tererově náměstí a ul. Dělnická – bez závad. Stavba na ul. Neředínská byla
ukončena se závadami. Kolaudace proběhne na jaře po odstranění závad.
3. Komise se obrací na Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora, se žádostí o sdělení následujících
informací:
a. jak bude dopravně napojena stavba průmyslové zóny Kasárna Neředín
b. jak bude dopravně napojena dokončená průmyslová zóna Kasárna Neředín
c. jaká bude časová návaznost na dokument „Dálnice D35 Křelov – Slavonín, 2. etapa
USNESENÍ
schváleno při projednávání jednotlivých bodů
C.9.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 4.1.2017
Zapsala: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík

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

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

