
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 4.4.2018 

 

Prezenční listina je uložena u předsedy komise.   

 

Předseda komise pověřil řízením jednání Kateřinu Vařekovou, která po prezenci zahájila v 17 

hod. jednání komise městské části a řídila je po celou dobu jednání. Na jednání bylo přítomno 

9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

Hosté: MPO 221, 199 

 

Kontrola plnění úkolů 

Komise bere na vědomí informace jednotlivých členů o plnění úkolů. 

 

Odeslaná pošta 

1. č. j. SMOL/005528/2018/OMAJ/MR/Bel ze dne 8.1.2018 

2. SMOL/037883/2018/OMAJ/MR/Jir 

3. SMOL/282670/2017/OMAJ/MR/Ind ze dne 6.12.2017 

 

Doručená pošta 

1. TSMO – informace o přehledu činnosti v dubnu 2018, přehled jarních sběrových sobot, 

kontaktní spojení na pracovníky 

2. p. Magda Králová – informace o organizování úklidu dne 20.4.2018 – prostory letiště a 

kolem neředínského hřbitova  

3. MMOL, OSMK – informace o schválení zahájení zkušebního provozu tramvajové linky 

„U“ od 1.5.2018 v hodinovém intervalu 

4. p. Řihák 

– potřeba řešení dopravní obslužnosti v souvislosti s dostavbou Holandské čtvrti – dle 

MMOL, OSMK bude posílení zkušebního provozu tramvajové linky „U“ od 1.5.2018 

v hodinovém intervalu. Dlouhodobá koncepce  spadá do kompetence OKR 

- krmení koček u domu Politických vězňů 1b a znečišťování veřejného prostranství, 

zvýšený výskyt hlodavců – MMOL, OŽP provede místní šetření, úklid pod balkony je 

věcí SVJ. Byla upozorněna na skutečnost Městská policie, která věc prošetří. 

5. DPMO – tisková zpráva – úprava autobusového provozu v souvislosti s opravou mostu na 

ul. Komenského  

6. MMOL, OVVI – informace o nových právních předpisech SMOL – OZV o nočním klidu, 

nařízení SMOL o placeném parkování 

7. SMOL, odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/063799/2018/OMAJ/MR/Cih ze dne 14.3.2018 

– na vědomí rozhodnutí ZMO o schválení darování pozemku parc. č. 324/107 a části 

539/7 v k. ú. Neředín do vlastnictví Olomouckého kraje 

8. MMOL, OKR – pozvánka na výrobní výbor ve věci zpracování studie Tererova náměstí – 

4.4.2018 – za komisi se zúčastnil Mgr. Mádr 

 



Různé 

1. 23.4.2018 ve 14 hodin se v obřadní síni radnice uskuteční slavnostní setkání seniorů 

jubilantů městské části Neředín 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18 hod. Příští jednání komise se uskuteční 2.5.2018. 

 

Zapsala: Kateřina Vařeková 

 

 

 

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

 

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc 

 


