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Komise městské části č.12 Neředín 
 

 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 3.11.2010 

 
 
 
Prezence: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil člen komise p. Jaroslav  Šulc.  
 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 6.10.2010  
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
 

A. Zahájení  
 

Po prezenci zahájil p. Jaroslav Šulc v 17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou 
dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 6 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 
usnášeníschopná. 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání komise dne 6.10.2010  
 
C.5. viz. odeslaná pošta 
E.1. splněno - stěžovatelka byla informována a kontaktována na odd. stavebně právní stavebního 
odboru MMOL. Chybějící sloupky – informace byla přenesena na odbor dopravy.   
E.2. část úkolu trvá – statické posouzení objektu kaple – odpovídá M.Bureš. Předseda komise 
projednal s Mgr. V.Puhačem potřebu úpravy exterieru kaple. 
termín: 1.12.2010 
odpovídá: Miroslav Bureš 
E.3. splněno 
E.6. úkol trvá 
termín: do 10.12.2010 
odpovídá: Miroslav Bureš 
 
 
Doručená pošta  
 

1. MPO - výsledky umístění represivního a preventivního radaru, plán dopravních akcí 
zaměřených na kontrolu dodržování povolené rychlosti při provozu na pozemních 
komunikacích  

2. TSmO - informace o přerušení svozu bioodpadu v zimním období a termíny posledního 
svozu 
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D. Odeslaná pošta  
 

1. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3222/2010/To ze dne 17.9.10 – žádost o sdělení 
stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 288/1 a 288/2 z důvodu narovnání majetkoprávních 
vztahů. 

 
 
E. Různé 
 

1. Policie ČR se z jednání KMČ omluvila, dotazy nejsou. 
2. Městská policie informovala o kontrole vjíždění těžké techniky na ul. Neředínská k objektu č.o. 

49 v souvislosti se stížnostmi obyvatel. V době kontroly nebylo zastiženo žádné takové 
vozidlo. V objektu sídlí stavební firma, která dvůr objektu využívá jako meziskládku. MP 
přislíbila zaslání e-mailu s podrobnými informacemi o datu kontroly a zjištění 

3. Opakovaně bylo projednáno přemístění informačních vitrín. Platí přemístění vitríny na tř.Míru 
od herny (býv. samoobsluha) k plakátovací ploše  v ul. tř. Míru a  od telefonní budky na ul. 
Neředínská na roh ulic Neředínská, Dělnická. (Předseda komise bude informovat Mgr. V. 
Puhače – do 1.12.2010) 
Termín: 2 čtvrtletí 2011 
Odpovídá: p ředseda komise 

   4.   Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 157 a 140 
 
 
USNESENÍ 
 
Jednání KMČ ukládá: 
 
E.2. ze dne 6.10.2010 – trvající úkol 
Termín: 1.12.2010 
Odpovídá: Miroslav Bureš 
 
E.6. ze dne 6.10.2010 – trvající úkol 
termín: do 10.12.2010 
odpovídá: Miroslav Bureš 
 
E.3. 
termín: 2 čtvrtletí 2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 18.15 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční dne 1.12.2010 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI dne 23.11.2010 
 
                                                                  
 
                                                                                                     Ing. František Mina řík 
                                                                                                 předseda KMČ č.12 Neředín 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 


