
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 4.12.2013 

 

Přítomni: Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jan Kouřil, RNDr. Jiří Fišer, 
Ph.D., Mgr. Soňa Vodáková, Jaromír Jurtík Dis., Pavel Zatloukal, Mgr. Petr Šarapatka, Miroslav 
Bureš 
Nepřítomni: Bc. Radek Haviger, Mgr. Lubor Ludma, Benedikt Záhora 
Hosté: p. Vymazal, (fa VCES) 
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 
 
Program: 
A. Zahájení 
B. Kontrola usnesení 
C. Doručená pošta 
D. Odeslaná pošta 
E. Různé 
 
A. Zahájení 
Po prezenci zahájil předseda komise Ing. František Minařík 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 
 
C. Doručená pošta 
1. Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy - zápis zjednání k projektům cyklistických 
stezek na ul. Jeremenkova a u Globusu. 
2. MMOL, odb. majetkoprávní, č.j. SMOL/Maj/22/4397/2013/Ji ze dne 4.11.2013 - žádost o 
sdělení stanoviska k prodeji pozemku p.č. 1526/2 v k.ú. Neředín. Jedná se o pozemek pod 
budovou ve vlastnictví žadatele. 
termín: 8.1.2014 
odpovídá: Jaroslav Šulc 
Schváleno  
3. MMOL, odb. majetkoprávní, č.j. SMOL/Maj/22/4631/2013/Pr ze dne 4.11.2013 - žádost o 
sdělení stanoviska k prodeji, příp. k pronájmu p.č. 6/1 v k.ú. Neředín za účelem přístupu k 
nemovitostem a zřízení zeleninové zahrádky. Z hlediska ÚPnSÚ je část předmětné parcely 



součástí veřejného prostranství. Jedním z obecných cílů a úkolů územního plánování je ochrana 
veřejných prostranství ve stabilizovaném území. Komise prodej, příp. pronájem parcely 6/1 
nedoporučuje. 
termín: 8.1.2014 
odpovídá: předseda komise 
Schváleno 
4. MMOL, OVVI, Bc. Daniela Horňáková ze dne 31.10.2013 - odvolání p. Petra Polívky z 
funkce člena KMČ č.12, na vědomí. 
5. MMO, OVVI, Bc. Daniela Horňáková ze dne 31.10.2013 - jmenování p. Pavla Zatloukala 
členem KMČ č.12, na vědomí 
6. MMOL, OVVI, e-mail ze dne 22.11.2013, Mgr. Puhač - informace o změně adresy pracoviště 
7. Zvláštní užívání veřejné zeleně - č.j. SMOL/201061/2013/OZP/PZ/Jar, zvláštní užívání 
místních komunikací - ev. číslo: OPK-DOK/4153,4183, 4223, 4070. 
 
D. Odeslaná pošta 
1. SMOL/Maj/22/1312/2013/Pr  
2. SMOL/Maj/22/4143/2013/Š 
 
E. Různé 
1. Připomínka občanů z ul. Norská - u č.o. 2, 4, 6 blokují kontejnery vchod do bytových domů. 
Po diskusi dohodnuto - žadatelé dořeší záležitost na OŽP MMOL. 
2. Požadavek na doplnění odpadkových košů na psí exkrementy u křižovatek ul. Gen. Píky x 
Rumunská a Rumunská x Norská. 
termín: 8.1.2014 
odpovídá: předseda komise 
Schváleno 
3. p. Vymazal (fa VCES) informoval přítomné o organizaci staveništní dopravy v souvislostí s 
realizací stavby Pražská brána. S dopravou po ulici Gen. Píky nesouhlasí OD MMOL. Dopravu 
lze vést přes ul. Norská, Rumunská. Fa GLOBUS nesouhlasí s vedením dopravy přes její 
pozemky. Předseda komise bude pravidelně zván na kontrolní dny stavby. Fa VCES vejde znovu 
v jednání s GLOBUSem. O výsledné trase staveništní dopravy budou obyvatelé ul. Norská, 
Rumunska fy VCES informováni. 
4. Komise městské části projednala stávající stav parku Malý Noe.  
Bylo konstatováno, že po několikaletém odkládání realizace této stavby a opakujících se 
požadavcích KMČ v této věci se záležitost výrazným způsobem posunula vpřed. Jsou realizovány 
terénní úpravy a komunikace pěší. 
Komise i nadále tuto stavbu preferuje a podporuje jako velmi potřebnou v této lokalitě.  
V souvislosti s těmito skutečnostmi se komise obrátila na MMOL s naléhavou žádostí, aby 
realizace byla dokončena v čase co nejkratším  - a to včetně fitness hřiště, které považuje za 
důležitou a neoddělitelnou část realizace - a stavba tak mohla sloužit veřejnosti k užívání. 
5. Termíny jednání KMČ č.12 v roce 2014: 8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 



5.11., 3.12. 
6. Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 157 a 140 
 
USNESENÍ 
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
Komise ukládá: 
C.2. 
termín: 8.1.2014 
odpovídá: Jaroslav Šulc 
C.3. 
termín: 8.1.2014 
odpovídá: předseda komise 
E.2. 
termín: 8.1.2014 
odpovídá: předseda komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
Příští jednání komise se uskuteční 5.2.2014 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. František Minařík 
předseda KMČ č.12, Neředín 

kontakt: e-mail: neredin1234@seznam.cz 


