
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 3.10.2018 

 

Prezenční listina je uložena u předsedy komise.   

 

Po prezenci zahájil předseda komise v 17. hod. jednání komise městské části a řídil je po celou 

dobu jednání. Na jednání bylo přítomno 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 

usnášeníschopná. 

 

Odeslaná pošta. 

1. Č.j. SMOL/215884/2018/OMAJ/MR/Zvo ze dne 10.9.2018. 

2. Odpověď panu Zdeňku Rozsypalovi 

 

Doručená pošta.  

1. E-mail OVVI ze dne 24.9.2018, čerpání fin. prostředků KMČ v roce 2018. 

2. E-mail OVVI ze dne 24.9.23018, OZV o nočním klidu na rok 2019 - podklady. 

3. Informace OŽP o sběrových sobotách. 

4. E-mail Pavel Hromádka ze dne 10.9.2018, informace o problémech na komunikaci pro pěší na 

ul. Neředínská.  

Odpověď - e-mail předseda komise ze dne 15.9.2018, předání kontaktu na vlastníka komunikace.  

5. Odbor majpr. SMOl, čj. SMOL/213183/2018/OMAJ/MR/Jir ze dne 5.9.2018, informace o 

schválení nájmu části p.č. 288/1 a 288/15.  

6. E-mail OVVI ze dne 18.9.2018, informace o dopisu zaslaném OKR-em na  Olomoucký kraj.  

7.Odbor majpr. SMOl, čj. SMOL/215884/2018/OMAJ/MR/Zvo ze dne 10.9.2018. 

Předmětný pozemek je součástí veřejného prostranství v zastavěném území. Jedná se o 

stabilizovanou plochu. 

Jedním z obecných cílů a úkolů územního plánování je ochrana právě takovýchto ploch. 

Současně je  možno konstatovat, že takovýto prodej by mohl omezit výhledové prosazování 

zájmů města v tomto prostoru. 

Komise předmětný prodej za uvedeným účelem nedoporučuje. 

8. E-mail Miroslav Bureš ze dne  18.9.2018, inspirace pro dopravu v okolí školy "Helsinská". 

 

Různé.  

1. Zdeněk Rozsypal, upozornění na parčík za domem Svornosti 50, problémoví občané, žádost o 

odstranění laviček. Dořeší předseda komise.  

2. Eva Englišová, keře u křižovatky ulic Okružní x Dělnická. Bude řešeno v rámci projektu 

"Dělnická 2". 

3. Mgr. Marek Mádr, upozornění na altánek Politických vězňů 6, shromažďování problémových 

občanů.  



 

   

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 

Příští jednání komise se uskuteční 1.11.2018 v 17. hod.      

 

 

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

neredin1234@seznam.cz   

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Kateřina Vařeková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


