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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 7.11.2012 

 
Přítomni: 
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková , Miroslav Bureš , RNDr. Jiří Fišer ,Ph.D., Jaromír Jurtík  
Dis., Jan Kou řil , Petr Polívka , Petr Šarapatka , Jaroslav Šulc , Mgr. Soňa Vodáková   
Omluveni: Mgr. Lubor Ludma 
Nepřítomni: Bc. Radek Haviger , Ing. Martin Skouma l, Benedikt Záhora  
Hosté: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., člen RMO 
Prezenční listina je nedílnou součástí originálu tohoto zápisu. 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.0 hod. Jednání řídil Ing. František Minařík.  
 
Program: 

A. zahájení 
B. kontrola usnesení 
C. doručená pošta  
D. odeslaná pošta 
E. různé  

 
A. Zahájení  
 
Po prezenci zahájil předseda v 17.0 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu 
jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 10 členů komise . Komise byla po celou dobu jednání 
usnášeníschopná. 
 
B. Kontrola usnesení  
 
Bod C.9. ze dne 3.10.2012 – p. Bureš napíše koncept seznamu možných nových názvů ulic v 
Neředíně  - úkol trvá.   
Po splnění úkolu seznámí p. Bureš komisi s předmětným seznamem. Termín: průběžně.     
 
C. Doručená pošta  
 
1. OŽP MMOL, informace o omezení svozu bioodpadu v zimním období 
2. OVVI MMOL, Ing. V. Puhač, e-mail ze dne 16.10.2012 – informace o opravách a úpravách 
jednací místnosti komise. V letošním roce vyhotovení projektové dokumentace, realizace v r. 2013. 
3. OI MMOL, Ing. Hana Zubalíková, e-mail ze dne 17.10.2012 – odpovědi na otázky položené 
občany na besedě o rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Letců dne 25.9.2012. 
Text byl umístěn do informačních vitrín.     
4. Dohody o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, zábory a výkopové práce 
Evidenční čísla dokumentů: ŽP-DOK/4112/2012/Jar, /4424/2012/Jar, /4071/2012/Jar, 
/4527/2012/Jar, /4530/2012/Jar, /4529/2012/Jar, /4521/2012/Jar, /4524/2012/Jar, /4528/2012/Jar, 
/4624/2012/Jar, /4723/2012/Jar, /4690/2012/Jar, /4692/2012/Jar, /4520/2012/Jar.  
5. MMOL, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací - ROZHODNUTÍ 
Evidenční čísla dokumentů: 
OPK-DOK/3659/2012/Št, /3772/2012/Št, /3822/2012/Urb, /3638/2012/Št, /3751/2012/Št, 
/3339/2012/Št, /3352/2012/Št, /3332/2012/Št, /3573/2012/Št, /3524/2012/Št, /3329/2012/Št. 
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D. Odeslaná pošta  
 
1. č.j.SMOL/Maj/22/4148/2012/Výs 
2. č.j.SMOL/Maj/22/5397/2011/Pr 
3. e-mail dne 4.10.2012, – odpověď panu Tichému, název nové ulice 
4. Vlasta Skácelová, Politických vězňů 4, 25.10.2012 – odpověď na informaci o závadě na 
odvodnění komunikace 
5. MMOL, OI, Ing. Hana Zubalíková, e-mail dne 8.10.2012 – zápis z besedy s občany dne 25.9.2012 
6. MMOL, OŽP, Ing. Jitka Štěpánková ze dne 26.10.2012 – připomínky členů komise z jednání 
7. Bc. Filip Žáček, člen ZMO, e-mail ze dne 25.10.2012 -  návrh plánu investic KMČ na rok 2013  
 
E. Různé 
 
1. 5.11.2012 bylo vydáno Územní rozhodnutí na akci Neředín, park Západní 
2. odbor dopravy MMOL předal komisi v digitální formě jízdní řády linek MHD a VLD se změnami, 
které mají platnost od 1.12.2012 a 9.12.2012 
3. připomínky člena komise p. Bureše:  
a/ v napojení ulic Tř. Míru a Letců brání keřová výsadba rozhledu.  
p. Bureš pořídí fotodokumentaci a zašle předsedovi komise. 
termín: 4.12.2012 
odpovídá: p. Bureš   
Schváleno 
b/ opěrná zeď u zastávky MHD Hřbitovy vykazuje stále větší poruchy zdiva.  
O situaci bude informován vlastník objektu, OD MMOL. 
termín: 4.12.2012 
odpovídá: p ředseda komise 
Schváleno 
c/ tlumočil sdělení p. Fetkové, o stávajícím stavu komunikace v ul. Úvoz  
4. Jednání se zúčastnili: Městská policie, č.14, 093. 
 
UNESENÍ  
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
Komise ukládá: 
 
E.3a. termín: 4.12.2012 
         odpovídá: p. Bureš  
 
E.3b. termín: 4.12.2012 
         odpovídá: předseda komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
Příští jednání se uskuteční dne 4.12.2012 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík  
 
 
                                                                                     Ing. František Mina řík 
                                                                                 předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 
 
Přílohy: prezenční listina  

 


