Komise městské části č.11 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.11 Neředín
ze dne 3.5.2006
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, Anna Ševčíková, Jaroslav Šulc,
- Jaromír Jurtík, Mgr. Soňa Vodáková, Rozálie Kouřilová,
Petr Polívka, MUDr. Bohumila Gremlicová, Miroslav Bureš
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš, Ing. Jan Látal

Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 5. 4. 2006
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
•

p. Bureš opakovaně upozornil na mastné skvrny v prostoru před hřbitovem, které stále nejsou
odstraněny
T: 7.6.2006
O: předseda komise

Odeslaná pošta
•

odbor dopravy MmOl, Ing. Pospíšilová, požadavek na opravu povrchu požárních nástupních
ploch před bytovými domy č. o. 5 – 15 na ul. Pol. vězňů

Doručená pošta
•

•

•
•

•

č.j. SmOl/Maj/22/2176/2006/Ot ze dne 2. 5. 2006 – žádost o sdělení stanoviska komise
k pronájmu majetku. Jedná se o pozemek v ulici Pol. vězňů, na němž je umístěn stánek
pronajatý dříve p. Luňáčkové, která požádala o převedení nájemní smlouvy na nového majitele a
provozovatele stánku firmu MEMA EXPORT IMPORT s.r.o. Komise nedoporučuje, protože
z žádosti není zřejmé, jaký sortiment bude ve stánku nabízen
T: 7.6.2006
O: předseda komise
MAJ-PR/281/2004/Ženožičková ze dne 6. 4. 2006 – žádost o sdělení stanoviska k prodeji
ideálního podílu 22/36 pozemku parc.č. st. 26/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 70 m2 v k.ú.
Neředín. KMČ nemá námitek
T: 7.6.2006
O: předseda komise
Ing. Jiří Fryc, TSmO, ze dne 25.4.2006 - přehled činnosti na měsíc květen.
pan Jiří Kývala ze dne 12.4.2006 – žádost o stanovisko k umístění sezónní předzahrádky
internetové kavárny v ul. U Kovárny. Není řešena statická doprava. Komise nedoporučuje
T: 7.6.2006
O: předseda komise
SmOl/Maj/22/2304/Ot ze dne 21. 4. 2006 – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu. Předmětné
pozemky se nacházejí v lokalitě U Dvorů a budou pronajaty za účelem přeparcelování a
výstavby komunikace z důvodu zástavby RD. Komise nedoporučuje. Z přiložené dokumentace
je zřejmé, že dosud není vyřešena obslužná doprava stavebními mechanizmy v tomto území.
Jediná příjezdová trasa vede ulicemi Neředínskou a Úvoz. V obou ulicích už nyní tato obsluha
působí komplikace a vyvolává stížnosti občanů. Na červnové jednání bude v této věci přizván
zástupce odd. urbanizmu OKR MmOl
T: 7.6.2006
O: předseda komise

Různé
•
-

•

•

•
•

diskuse s Městskou policií:
MP informovala KMČ o umístění radaru na Norské ulici. Stalo se tak na požadavek odboru
dopravy v souvislosti s požadavkem p. Horčičkové na primátora města (umístění zpomalovacích
prahů)
MUDr. Gremlicová – informovala MP o člověku, který se představuje jako soused a láká ze
starších občanů finační prostředky. MP je o problému již informována
p. Šulc – informoval MP o skupině výrostků, kteří se pohybují v prostoru kolem veterinární
nemocnice a Genoservisu. MP bude provádět častější kontroly.
schůzi KMČ navštívil člen folklorního souboru Krajina a požádal o součinnost komise ve věci
úhrady nájmu prostoru restaurace Avion na akci, kterou soubor pořádá pro obyvatele Neředína
dne 13. 5. 2006. Komise jednomyslně souhlasí s poskytnutím finanční částky 1000,- Kč.
T: ihned
O: předseda komise
p. Jurtík – naproti domu č.o. 15 v ulici Na Vyhlídce je zplanělý keř růží, který omezuje dopravu.
Předseda komise požádá TS o odstranění
T: 6.7.2006
O: předseda komise
P. Kouřilová – žádost o umístění odpadkového koše na zelenou plochu plochu v ul. Pol. Vězňů
T: 7.6.2006
O: předseda komise
p. Ševčíková – kladení věnců k pomníku na ul. Neředínská 8. 5. – zkontaktuje primátora a bude
informovat předsedu komise

•

•
•

P. Bureš – v ulici Letců mezi restaurací U Rytíře a Lomenou ulicí je trafostanice, před níž je na
chodníku v délce 15 – 20 m zničena stávající dlažba. Je třeba ji nahradit stejnou (40x40cm)
nebo zámkovou dlažbou
T: 7.6.2006
O: předseda komise
předseda komise předal materiály do informačních vitrín
jednání komise se zúčastnili strážníci MP č. 149 a 175

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 7. 6. 2006
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č. 11 Neředín

