
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 2.11.2016  

 

 Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková,  Mgr. Marek Mádr, Mgr. 

Martina Navrátilová, Ing. Jan Švec, Pavel Zatloukal, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr. Vilém 

Skyba, doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D., JUDr. Lubor Ludma, Miroslav Bureš 

Omluveni: Mgr. Jiří Steiger, 

Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 081 

       

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 Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské 

části a řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 12 členů komise. 

Komise byla po celou dobu jednání usnášení schopná. 

 

B.Kontrola usnesení 

Komise bere na vědomí informace předsedy o plnění usnesení z jednání 5.10.2016. 

 

C. Doručená pošta 

1. objednávka OVVI – č. OB02577/16/OVVI-KMC – oprava chodníku ul. Norská 

2. MMOL, OS OPK, č. j. SMOL/232904/2016/OS/PK/Urb ze dne 19.10.2016 – rozhodnutí 

o povolení úplné uzavírky příjezdové komunikace ke hřbitovu z důvodu organizace 

dopravy v období svátků Památky zesnulých 

3. MMOL, OŽP – návrh harmonogramu sběrových sobot v roce 2017 – komise souhlasí 

4. e-mail p. Palové (SVJ Generála Píky 2,4) – urgence řešení znečišťování výklenku u domu 

– již v červnu předseda komise navrhl SVJ řešení a komise pokládala věc za vyřízenou 

5. Viaex, Ing. Ondřej Adamík – pozvánka na výrobní výbor akce “Tř. Svornosti – oprava chodníku” 

6. e-mail p. Marklové – stížnost na osvětlení rybníčku výkonnými reflektory. P. Nezhyba 

(odbor správy městských komunikací a MHD) sdělil, že reflektory budou vypnuty a 

zapínat se budou jen v případě bruslení na rybníčku.  

7. SMOL, majetkoprávní odbor, č. j. SMOL/234098/2016/OMAJ/MR/Hab ze dne 

20.10.2016 – na vědomí rozhodnutí ZMO ze dne 17.10.2016 ve věci žádosti o prodej 

pozemku parc. č. 247/22 v k. ú. Neředín (zamítnutí) 



 

D. Odeslaná pošta 

1. SMOL, majetkoprávní odbor, č. j. SMOL/235381/2016/OMAJ/MR/Hab ze dne 

21.10.2016 – žádost o sdělení stanoviska k nájmu části pozemku parc. č. 247/24 v k. ú. 

Neředín za účelem užívání zeleninové zahrádky. Komise nemá námitek. 

 

E. Různé 

1. MPO telefonicky informovala předsedu komise o možnosti využít radar měření rychlosti. 

Komise nabídku akceptuje s tím, že doporučuje umístění na tř. Míru a ul. Okružní. 

2. Mgr. Skyba informoval členy komise, že dostal infomaci, že se připravuje pořízení 

regulačního plánu pro oblast kolem ulice Norská. Ing. Luňáček (OKR) potvrdil, že 

pořízení regulačního plánu RP-23 sídliště Norská je na počátku. Předpokládaná doba na 

pořízení je cca 1 rok. Komise bude v jednotlivých fázích pořízení informována. Předseda 

komise požádá o účast na výrobních výborech.  

3. Komise pověřuje Mgr. Skybu, aby sledoval vývoj akce Průmyslová zóna kasárna Neředín. 

SMOL získalo doporučující stanovisko CzechInvestu. Nejdříve se bude věnovat pozornost 

pozemků v majetku SMOL při komunikaci vedoucí do Topolan. RMO schválila spuštění 

soutěže na aktualizaci projektové dokumentace a podání tzv. registrační žádosti o dotaci 

na realizaci projektu z programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 

administrovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

4. Předseda komise informoval o účasti na kontrolních dnech staveb na ul. Dělnická a 

Neředínská 

5. závada na ovládání zvonění kapličky bude prověřena, případně opravena 

6. ve věci dopravních opatření na ul. Klusalova (žadatelka p. Horová) bylo zjištěno, že 

komunikace není ve vlastnictví SMOL, proběhlo jednání na OKR za přítomnosti  

předsedy komise. OKR bude řešit přímo s paní Horovou.  

7. Předseda komise informoval o chystaných drobných opatřeních, která pomohou vyřešit 

kritická místa v cyklodopravě. V Neředíně se jedná o propojení slepé části ulice Dělnická 

s ul. Neředínskou (u obchodu) a propojení ul. U Kovárny s ul. Družstevní smíšenou 

stezkou pro chodce a cyklisty vč. přejezdu pro cyklisty přes ul. Okružní (u Stavebního 

bytového družstva) 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 

Příští jednání komise se uskuteční  7.12. 2016 

Zapsala: Kateřina Vařeková        

                                                                           

 

 

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

e-mail: neredin1234@seznam.cz 

 

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc 

  



 

 


