Komise městské části č. 12 Neředín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 8. 1. 2020
Přítomni:
Kateřina Vařeková, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel
Zatloukal, Mgr. Vilém Skyba, Helena Svačinková, Mgr. Martina Grmelová, Ph.D.,
Petr Hlatký, Mgr. Petra Svobodová, Jiří Křemínský,
Omluveni:
Miroslav Bureš, Jolana Látalová,
Hosté:
strážník MPO 081
p. Dokoupil (Gen. Píky 8)
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. MMOl, odd. KMČ a DP – žádost o zasklení vitríny na křižovatce ul. Okružní a
Dělnická – již provedeno
B. DORUČENÁ POŠTA
1. MMOl, odbor majetkoprávní – oznámení o stanovisku ZMO ve věci prodeje části
pozemku parc. č. 516/1 v k. ú. Nová Ulice (u bývalé čistírny ul. Dělnická) –
žádost byla zamítnuta
2. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/333907/2019/OMAJ/MR/Ind, spis. zn.
S-SMOL/137297/2019/OMAJ/Ind – žádost o sdělení stanoviska k pachtu části
pozemku parc. č. 487/4 v k. ú. Neředín, ul. Gen. Píky, za účelem užívání
zahrádky.
Komise s pachtem souhlasí.
3. SMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – oznámení o kácení
dřevin do 31.3.2020
- ul. U Kovárny č. o. 18 – smrk
- ul. U Kovárny č. o. 34 – 16 – smrky
4. e-mail RNDr. Žáková – připomínky k plánované rekonstrukci inženýrských sítí
ul. Dělnická (horní část) – postoupeno věcně příslušnému odboru investic MMOl
5. MMOl, odd. KMČ a DP – informace o nových schválených obecně závazných
vyhláškách

6. DPMO – změny jízdních řádů od 15.12.2019
7. MMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – oznámení o opakovaném veřejném
projednání upraveného návrhu regulačního plánu RP-22 Sídliště Neředín – Nová
Ulice – od 10. 12. 2019 do 20. 1. 2020 k nahlédnutí, 13. 1. 2020 veřejné
projednání
8. MMOl, odbor stavební, OPK – stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích – silnice II/448, tř. Míru – zlepšení propustnosti křižovatky tř.
Míru x Foersterova prodloužením řadících pruhů
9. MMOl, odd. KMČ a DP – informace k čerpání finančních prostředků v roce
2020. Konkrétní plán bude komise projednávat na svém jednání v únoru.
C. RŮZNÉ
1. členové komise byli seznámeni s novým Statutem KMČ a jednacím řádem
platným od 9. 12. 2019. Tento jim byl zaslán dne 12. 12. 2019. Členové byli
upozorněni na skutečnost, že pokud budou chtít jednat s pracovníky MMOl
jménem komise, musí se prokázat plnou mocí, kterou jim vystaví předseda
komise a která bude vystavena na jednání v konkrétní věci.
2. členové komise byli seznámeni s rozpočtem statutárního města Olomouce na rok
2020, který schválilo ZMO na svém jednání 13. 12. 2019
3. p. Dokoupil se dostavil s požadavkem na úpravu dopravních opatření vedoucích
ke zklidnění ul. Gen. Píky (snížení rychlosti, retardéry, zjednosměrnění ulice).
Dopravní opatření byly projednávány v rámci regulačního plánu RP-23 Sídliště
Norská v loňském roce. V připomínkovém řízení k tomuto regulačnímu plánu
bylo možné vznést připomínku. ZMO na svém jednání 13. 12. 2019 schválilo
Regulační plán RP-23 Sídliště Norská. Celá lokalita je označena jako „zóna 30“,
kdy nejvyšší povolená rychlost je 30 km/h.

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.
zapsala: Kateřina Vařeková
ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 5. 2. 2020 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2

