
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise m ěstské části č.12 

Neředín 
 ze dne 6.10.2004 

 
 
 
Přítomni:Ing. František Minařík, JUDr. Božena Drazilová , MUDr. Bohumila Gremlicová , Anna 
              Ševčíková , Jaroslav Šulc,  Miroslav Bureš , Jaromír Jurtík , Petr Polívka , Ing. Vilém Švec 
 
Nepřítomni: Ing. Jan Látal 
 
Omluveni: MUDr. Ivo Mareš 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
Program: 
 
• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 1.9.2004 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
Přehled o pln ění úkol ů z jednání komise dne 1.9.2004  
 
• investice komise na rok 2004 – ozelenění. 10.9.2004 se sešli předseda komise, MUDr. 

Gremlicová a pan Šulc se zástupkyní OŽP MmOl Ing. Štěpánkovou. Bylo konstatováno – 
ozelenění  okrsku Politických vězňů, doplnění soliter mezi Tř. Míru a ul. Norská a výsadba keřů u 
zdi hřbitova nebudou realizovány z prostředků komise. V tomto smyslu bude část investičních 
prostředků využita jinak (viz různé). 

• dne 10.9.2004 jednali výše uvedení členové komise se stavbyvedoucím akce 2. Etapa 
rekonstrukce Tř. Míru ve věci umístění nové informační vitríny. Vitrína je osazena, klíče převzali 
p. Šulc a Jurtík  

• elektrické ovládání zvonu v kapli – p. Šulc jednal se starostkou Nedvězí  p.Černohouzovou, 
kontakt na zhotovitele a zpracovatele projektu,  p. Nádvorník, tel. 603 848 959. Hejčín, MUDr. 

  Komise městské části č.12 Neředín 



Kolková zjistila, že farnost Hejčín, která spravuje i Neředín by mohla elektrický provoz zařízení 
hradit. Kontakt na hejčínskou farnost p. Pěnička,  

• podněty občanského sdružení Zdravý život – MUDr. Gremlicová seznámila komisi s podáním, 
které dne 3.9.2004 poslala na odbor stavební ve věci územního řízení na projekt bytových domů 
Pražská. Seznámila komisi s textem dopisu členky OSZŽ MUDr. Kolkové, která společne 
s ředitelstvím školy na ul. Helsinská žádá, aby do ul. Rumunská byla vrácena dopravní značka 
„průjezd zakázán“. 

 
Odeslaná pošta  
 
• 6.9.2004, odbor dopravy, odbor stavební, OŽP -  předseda komise postoupil připomínky p. 

Melcra k projektu bytových domů Pražská 
• 13.9.2004, Ing. Krátký – žádost o zajištění opravy chodníku na propojení Tř. Míru, ul. Na 

Vyhlídce 
•  21.9.2004, p. Marklová – předání požadovaných informací e-mailem 
 
Doručená pošta  
 
• 15.9.2004, Ing. Krátký – objednávka na rekonstrukci propojovacího chodníku Tř. Míru, ul. Na 

Vyhlídce 
• 20.9.2004, p. Marklová – dotazy e-mailem 
• paní Odstrčilová, zástupce SBD – stížnost na stékání povrchových vod do sklepů domu 

Foerstrova ul. č.55. Žádá o rekonstrukci komunikace a chodníku. Žádost bude postoupena 
odboru investic      
termín: 3.11.2004 

      odpovídá: p ředseda komise 
• materiál pro cyklistiku – převzal p. Šulc 
• 9.9.2004, č.j.ÚSO/1164/2004/Se – vyjádření stavebního odboru MmOl k námitkám p. Melcra, 

bytové domy Pražská 
• 6.9.2004, č.j. OPK/3581/2004/Pe – stavební povolení na propojení rondel - sídl. Na Vršku 
• p. Petřík, ul. Římská č. 5 – požadavek na odstranění betonových nádob. Stanovisko původních 

žadatelů prověří MUDr. Gremlicová 
termín: 3.11.2004   

• odpovídá: MUDr. Gremlicová 
• 26.8.2004, OI MmOl – informace o průběhu rekonstrukce samoobsluhy na nám. Terera 
• 29.9.2004, TSMO – informace o provádění zimní údržby  
• 21.9.2004, OPS/6177/2004/Roz – Tř. Míru, kolaudace SO 201, 202, 403 
• informace kanceláře primátora o termínu slavnostního setkání seniorů 
• 27.9.2004, ŽP/OPZ/502/2004/Jar – zvláštní užívání veřejné zeleně 
• 13.9.2004, ŽP/OPZ/474/2004/Jar – dtto 
• 22.9.2004, ŽP/OPZ/492/2004/Jar – dtto 
• 22.9.2004, ÚSO/1495/2004/Če – zahájení územního řízení, dvojgaráž 
• 27.8.2004, OPK/3873/2004/Ma – zvláštní užívání místní komunikace 
• 8.9.2004, 4111/2004/Ma - dtto 
• 1.9.2004, OPK/3955/2004/Ma – dtto 
• 8.9.2004, OPK/4110/2004/Ma – dtto 
• 8.9.2004, OPK/4112/2004/Ma – dtto 
• 8.9.2004, OPK/4127/2004/Ši – částečná uzavírka 
• 31.8.2004, OPK/3956/2004/Ši – dtto 
• 23.9.2004, OPK/4375/2004/Ši – úplná uzavírka 
• 31.8.2004, ŽP/13844/04/Hu – povolení užívání vodních děl, rekonstrukce Tř. Míru 
 



Různé 
 
• přerozdělení investičních prostředků na rok 2004 

definitivní návrh: 
  
informační vitrína……………………………………….15 000.- Kč 
sloupky……………………………………………………1 200.- Kč 
rekonstrukce chodníku…………………………………31 000.- Kč 
doplnění zeleně…………………………………………10 000.- Kč 
revitalizace prameniště, projekt……………………….10 000.- Kč 
terénní úpravy u křížku…………………………………32 800.- Kč 
celkem                                                                      100 000.- Kč 
 
hlasování: 9 hlas ů pro, návrh p řijat 

• nákup kancelářských potřeb 
• Ing. Švec – informace o postupu revitalizace prameniště 
• Ing. Švec – informace o diplomové práci, kterou komise podpořila, zveřejnění na internet. 

stránkách komise dohodne Ing. Švec s p. Snášelem 
• Žádost pana Herníka z ul. Západní o projednání zřízení přechodu pro pěší přes ul. Okružní 

směrem z ul. Družstevní do ul. U Kovárny, DZ v oranžovém poli 
 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 3.11.2004 
 
Zapsal. JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Ing. František Minařík 
                                                                                                          předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 

   
 
                                                                                                       
   
 
 
            

 
 


