Komise městské části č. 12 Neředín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 4. 12. 2019
Přítomni:
Kateřina Vařeková, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel
Zatloukal, Mgr. Vilém Skyba, Helena Svačinková, Miroslav Bureš, Mgr. Martina
Grmelová, Ph.D., Petr Hlatký, Jolana Látalová,
Omluvena:
Mgr. Petra Svobodová, Jiří Křemínský,
Po prezenci zahájila předsedkyně komise Kateřina Vařeková v 17:00 hod. jednání
komise městské části a řídila je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo
přítomno 11 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
A. ODESLANÁ POŠTA
1. e-mail p. Vyhnánkovi – odpověď na dotaz ve věci stavu vozovky na ul. Helsinská
– výtluky již byly opraveny
2. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/278476/2019/OMAJ/MR/Ind, spis. zn.
S-SMOL/268533/2019/OMAJ/Ind – stanovisko komise
3. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/273580/2019/OMAJ/MR/Bel, spis.
zn. S-SMOL/256050/2019/OMAJ/Bel – stanovisko komise
B. DORUČENÁ POŠTA
1. MMOl, odd. KMČ a DP – žádost o stanovení termínů jednání komise v roce
2020. KMČ určila tyto termíny jednání:
8. ledna
5. února
4. března
1. dubna
13. května
3. června

1. července
5. srpna
2. září
7. října
4. listopadu
2. prosince

2. DPMO – informace o posílení provozu MHD v předvánočním období
3. SMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – od 15.12.2019 vstoupí v platnost
změny jízdních řádů MHD
4. SMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – vypořádání požadavků – požadavek

5.
6.

7.
8.

komise na opravu chodníku na ul. Helsinská mezi ZŠ a MŠ bude zařazen do
plánu prací a realizován v průběhu roku 2020
byly schváleny obecně závazné vyhlášky 11/2019 o provozní době restauračních
zařízení a 12/2019 o konzumaci alkoholu a žebrání na veřejném prostranství.
MMOl, odbor stavební, OPK - č. j. SMOL/306136/2019/OS/PK/Ste – rozhodnutí
o zvláštním užívání komunikace – prodej ozdob a svíček na tř. Míru před hlavním
vstupem na hřbitovy
MMOl, odbor majetkoprávní – oznámení o stanovisku RMO ve věci prodeje či
pronájmu pozemku parc. č. 1575/4 v k. ú. Neředín. RMO žadateli nevyhověla.
SMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – na základě rozhodnutí
RMO se v roce 2020 nebudou konat sběrové soboty. Občané mohou nadále
využívat sběrné dvory.

C. RŮZNÉ
1. členka komise p. Látalová upozornila na zvýšený výskyt vloupání do vozidel a
domů. Žádáme občany, aby byli obezřetní a aby se v případě podezření na
protiprávní jednání obraceli na Policii ČR nebo na Městskou policii Olomouc.

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hod.
zapsala: Kateřina Vařeková
ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 8. 1. 2020 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2

