Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 4.1.2017
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, Mgr. Marek Mádr, Mgr.
Martina Navrátilová, JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Jiří Steiger, Pavel Zatloukal, RNDr. Jiří Fišer
Ph.D., Miroslav Bureš,
Omluveni: Mgr. Vilém Skyba, Ing. Jan Švec,
Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.,
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 177.
Z přítomné veřejnosti vypsáni: Jaromír Jurtík, DiS.
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 10 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.
SMOL, OKR – žádost o stanovisko ke koncepci řešení úprav nevyhovujících přechodů pro
chodce – v místní příslušnosti KMČ Neředín se jedná o zrušení přechodů pro chodce. K
přechodu na ul. Stiborova není KMČ Neředín místě příslušná se vyjadřovat (příloha 45). Jedná se
o přechody:
ul. U Letiště – konečná zastávka tramvaje (příloha 121)
ul. Pod Letištěm x Na Vršku 1 (příloha 123)
ul. Pod Letištěm x Na Vršku 2 (příloha 124)
ul. Keltská – Klusalova (příloha 126)
ul. Helsinská – garáže (příloha 160)

silnice II/448 tř. Míru – zastávka tramvaje Krematorium (směr Neředín), (příloha 16)
silnice II/448 tř. Míru – zastávka tramvaje Krematorium (směr centrum), (příloha 18)
silnice II/448 tř. Míru – zastávka tramvaje U Kovárny (směr centrum), (příloha 23)
silnice II/448 tř. Míru – zastávka tramvaje Pražská (směr Neředín), (příloha 26)
Komise nesouhlasí se zrušením výše uvedených přechodů pro chodce. Členům komise byl
předložen text vyjádření se zdůvodněním svého nesouhlasného stanoviska, které bude předáno
OKR. Tento text byl jednomyslně schválen.
2.
SMOL, OVVI – e-mail – pozvánka na projednání regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce
dne 12.1.2017 v 16:00 hod. a projednání souboru změn č. I.A Územního plánu Olomouc dne
23.1.2017 v 16:00 hod.
3.
SMOL, OVVI – e-mail – upozornění na nabytí platnosti a účinnosti Obecně závazné
vyhlášky o nočním klidu ode dne 20.12.2016
D. Odeslaná pošta
1.
SMOL, OVVI – zaslání termínů jednání komise v roce 2017
E. Různé
1.
pan Bureš znovu upozornil Městskou policii na dlouhodobě zaparkované vozidlo s britskou
SPZ v areálu FTK UP Neředín. MPO nemá přístup do registru vozidel, bude prověřeno ve
spolupráci s Policií ČR
2.
ve věci navýšení parkovacích míst u hřbitova v období zvýšené návštěvnosti u příležitosti
Památky zesnulých (viz zápis ze 14.12.2016, D.1). Komise nemá připomínek k tomu, aby se
využila cyklotrasa k mimořádnému parkování.

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 1.2.2017
Zapsala: Kateřina Vařeková

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

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

