
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 1.7.2015  

 

Přítomni: Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel Zatloukal, RNDr. Jiří 

Fišer Ph.D., Mgr. Martina Navrátilová, Mgr. Vilém Skyba, Mgr. Marek Mádr,  

Omluveni: Ing. František Minařík, doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., Miroslav Bureš, Mgr. 

Dana Bilíková, Mgr. Jiří Steiger 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.  

 

Program:  

A. Zahájení  

B. Kontrola usnesení  

C. Doručená pošta  

D. Odeslaná pošta  

E. Různé  

 

A. Zahájení  

Předseda Ing. František Minařík pověřil v době své nepřítomnosti vedením jednání pana 

Jaroslava Šulce a ověřovatelem zápisu pana Pavla Zatloukala. Jaroslav Šulc zahájil v 17,00 

hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo 

přítomno 8 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 

B. Kontrola usnesení  

B.C.4b  – přemístění kontejnerů na tříděný odpad v ul. Neředínská (u kapličky) – Mgr. Mádr 

možnost prověřil u RNDr. Matzenauerové (OŽP) – existuje stavební povolení na 

podzemní kontejnery, možnost vybudovat v rámci rekonstrukce návsi, závisí na 

finančních prostředcích. Mgr. Mádr předal komisi situační plánek. Další možností je 

umístění malých popelnic v jednotlivých domácnostech. 

C.4 - rekonstrukce ul. Úvoz – požadavek předán odboru dopravy 

C.1 - Foersterova 55,57 – prořez stromů – požadavek předán OŽP (Ing. Štěpánková) 

C.2 - Tř. Svornosti 44, 46- oprava lavičky - požadavek předán OŽP (Ing. Štěpánková) 

C.3 - viz odeslaná pošta 

E.1 - stánek u vchodu na hřbitov – požadavek předán OS, OPK (p. Štenclová) 

 

C. Doručená pošta  

1. MMOl, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/127786/2015/OMAJ/MRPD/Lex ze dne 

9.6.2015 – žádost o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 849/30 v k. ú. 

Řepčín, za hřbitovem, za účelem provozování stávající trafostanice.  

Hlasování: pro 8 

2. MMOL, odbor životního prostředí č. j. SMOL/108974/2015/OZP/PZ/Jar – povolení 

zvláštního užívání zeleně – parc. č. 242/2 v k. ú. Neředín (letiště) – umístění stanů a 

karavanů (evangelizace) – 17.6.  – 2.7.2015 

 

D. Odeslaná pošta  

1. MMOl, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/115966/2015/OMAJ/MRPD/Cih ze dne 25.5.15 

– žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 570 v k. ú. Neředín, ul. 



Neředínská, U Dvora, za účelem sjednocení pozemků navazujících na pozemky ve 

vlastnictví žadatele. 

 

E. Různé  

1. rekonstrukce kanalizace ul. Neředínská, Letců – bylo předáno staveniště firmou MOVO. 

Stavba bude zahájena 1.8.2015 s předpokládaným termínem ukončení 30.4.2016. Bylo 

přislíbeno, že p. Tomášková sdělí stanovisko, jestli firma MOVO provede zpomalovací 

práh. Bude předložen harmonogram prací. Na jednání komise v srpnu bude rozhodnuto o 

tom, která varianta oprav komunikace bude provedena.  

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18,00 hod.  

Příští jednání komise se uskuteční 5. 8. 2015.  

Zapsala: Kateřina Vařeková  
 

 

 

 

 

Jaroslav Šulc     

KMČ č.12 Neředín  

e-mail: neredin1234@seznam.cz  

 

 

 

Ověřil: Pavel Zatloukal  

 


