
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 6.2.2007  
(zápis za leden a únor 2007)  

 
 

Přítomni: Ing. František Minařík, MUDr. Bohumila Gremlicová , Jaromír Jurtík , Rozálie Kou řilová ,  
                Petr Polívka , Anna Ševčíková , Jaroslav Šulc 
 
Nepřítomni: JUDr. Božena Dorazilová , Miroslav Bureš , MUDr. Ivo Mareš , Ing. Jan Látal  
 
Omluveni: Soňa Vodáková 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
Program: 
 
• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 6.12.2006 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
 
Přehled pln ění úkol ů z jednání dne 6.12.2006  
 
• návrh názvů nových ulic - zpracoval pan Bureš, předáno Mgr. Puhačovi dne 12.12.2006 
• č.j.SmOl/Maj/22/5270/2006/Sk, pronájem části p.č. 468 za účelem zřízení zahrádky – předáno 

majpr. odboru bez připomínek 
•  
 
Odeslaná pošta  
 
• Mgr. Puhač, 12.12.2006 - návrh názvů nových ulic 
• odbor majpr. – pronájem části parcely p.č. 468, k.ú. Neředín 
 
 

  Komise městské části č.12 Neředín 



 
Doručená pošta  
 
• OVVI, Mgr. Línek ze dne 29.1.2007 – žádost o nominaci členů KMČ na volební období 2006 – 

2010, nový statut komisí, jednací řád komisí 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 

• DPMO, Ing. Zatloukal ze dne 11.12.2006 – odpověď na požadavek komise na zavedení linky „U“ 
v Neředíně. Odpověď připraví pan. Bureš 
termín: 7.3.2007 
odpovídá: p. Bureš 

• SKANSKA, Ing. Josef Pecháček ze dne 17.1.2007 – žádost o vyjádření ke stavbě dočasné 
staveništní betonárky. Komise nemá námitek. 
termín: 7.3.2007 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j.SmOl/Maj/22/8607/2006/Sk ze dne 9.1.2007 – pronájem části parcely 515/2 na parkoviště. 
Komise nemá námitek 
termín: 7.3.2007 
odpovídá : p ředseda komise 

• č.j.SmOl/Maj/22/8040/2006/Le ze dne 8.1.2007 – pronájem části parcely 487/1 na reklamní 
panel. Komise nemá námitek 
termín: 7.3.2007 
odpovídá: p ředseda komise 

• č.j.SmOl/Maj/22/4651/2006/Ženožičková ze dne 15.1.2007 – žádost o odprodej nemovitosti, nyní 
pronájem Tererovo nám. č.5, chemická prádelna a čistírna. Komise nemá námitek  
termín: 7.3.2007 
odpovídá: p ředseda komise 

• MPO, Mgr. Tomáš Musil ze dne 24.1.2007 – zápis z jednání s předsedou komise  
• MPO, výsledky umístění radaru VIASIS 
 
 
Různé 
 
• připomínky p. Evy Pokorné ke stavu komunikace v lokalitě ul. Dělnická. Bude předáno Mgr. 

Puhačovi 
termín: 7.3.2007 
odpovídá: p ředseda komise 

• na jednání komise se dostavil p. Lengyel z Neředína (neudal adresu bydliště) se žádostí o 
stavební úpravu silniční obruby před domem č.o.2 na Tererově nám. Doložil fotodokumentaci. 
Bude předáno Mgr. Puhačovi. 
termín: 7.3.2007 
odpovídá: p ředseda komise 

• masopustní průvod Neředínem se uskuteční v neděli 18.2.2007, začátek v 15.00 hod. 
• p. Bureš předložil grafický  návrh na informační tabuli o bezbarierovém přístupu ke hřbitovu 

z prostoru tramvajové zastávky „Hřbitovy“ 
• jednání komise se účastnili strážníci MPO č. 75 a 047  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 7.3.2007 
 
Zapsal Ing. František Minařík 
                                            
                                                                                                           Ing. František Minařík 
                                                                                                    předseda KMČ č. 12 Neředín 


