
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne  12.7.2017 

 

 

Přítomni: Ing. František Minařík, Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., JUDr. Lubor Ludma, 

Mgr. Marek Mádr, Mgr. Martina Navrátilová, Mgr. Vilém Skyba, Jaroslav Šulc, Ing. Jan Švec 

Omluveni: Kateřina Vařeková, Mgr. Jiří Steiger, Pavel Zatloukal 

Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D. 

Jednání se zúčastnil strážník MPO č.081 

 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

 

Program: 

A. Zahájení 

B. Kontrola usnesení 

C. Odeslaná pošta 

D. Doručená pošta pošta 

E. Různé 

 

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 9 členů komise. Komise byla po 

celou dobu jednání usnášení schopná. 

 

B. Kontrola usnesení 

Komise bere na vědomí informace předsedy o plnění usnesení z jednání dne 3.5.2017. 

 

C. Odeslaná pošta 

1. MMOL, OŽP ze dne 11.6.2017, vyjádření komise k předzahrádce na ul. U Kovárny. 

2. Petra Fojtíková, e-mail ze dne25.6.2017, odpověď na nabídku spolupráce. 

3. Helena Řezníčková, e-mail ze dne 25.6.2017, informace o obnově cyklostezky.  

 

D. Doručená pošta pošta 

1. MMOL, OŽP, e-mail ze dne 3.7.2017, inforamace o sběrových sobotách. 

Komise bere na vědomí 

2. SMOL, OŽP ze dne 3.7.2017,rozhodnutí RMO ve věci předzahrádky na ul. U Kovárny. 

Komise bere na vědomí 

3. MMOL, OŽP, e-mail ze dne 26.6.2017, stanovisko k umístění lavičky u č.o. 42 na tř. Svornosti. 

návrh usnesení: 



komise nemá námitek k vybudování nové lavičky  

hlasování  pro/proti/zdržel   9/0/0 

Usnesení bylo schváleno. 

termín: 2.8.2017 

odpovídá: předseda komise 

4. TSMO a.s. ze dne 26.6.2017, plán prací KMČ na měsíc červenec. 

Komise bere na vědomí 

5. Ing. Řepický, MUDr. Dostál, žádost o součinnost ve věci úpravy dopravního značení na ul. 

Neředínská. 

návrh usnesení: 

komise postoupí dokument odd. koncepce infrastruktury a dopravního inženýrství OKR MMOL 

hlasování  pro/proti/zdržel   9/0/0 

Usnesení bylo schváleno. 

termín: 2.8.2017 

odpovídá: předseda komise 

6. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/137617/2017/OMAJ/MR/Rih ze dne 21.6.2017, žádost o 

obecné vyádření k pachtům na částech předmětných pozemků. 

návrh usnesení: 

komise nemá námitek k možným budoucím pachtům na částech předmětných pozemků za 

předpokladu, že je stanovena max. hranice plochy, kterou lze propachtovat jednomu subjektu. 

Pokud tomu tak není, vyhrazuje si komise možnost vyjadřovat se ke každému jednotlivému pachtu.   

hlasování pro/proti/zdržel   9/0/0 

Usnesení bylo schváleno. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

7. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/134944/2017/OMAJ/MR/Sac ze dne 6.6.2017, žádost o 

vyjádření k pronájmu pozemku, na kterém se nachází garáž žadatele.  

návrh usnesení: 

komise pronájem doporučuje 

hlasování pro/proti/zdržel   9/0/0 

Usnesení bylo schváleno. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

 

E. Různé 

1. p. Bureš, upozornění na neprůchodné chodníky z důvodu stávající zeleně. 

Bude řešit Mgr. Navrátilová.  

2. Diskuse ve věci "Podnikatelská zóna Kasárna Neředín". 

Bylo dohodnuto: 

- doplnění a připomínky ke konceptu zápisu z jednání ve věci dne 21.6.2017 na MMOL připraví 



členové skupiny "doprava" 

- závěrečný kompilát doplnění a připomínek připraví p. Bureš a jménem komise odešle ing. Marku 

Drešrovi na OI MMOL 

 

USNESENÍ 

Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 

 

D.3.  

termín: 2.8.2017 

odpovídá: předseda komise 

 

D.5. 

termín: 2.8.2017 

odpovídá: předseda komise 

 

D.6. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

 

D.7. 

termín: ihned 

odpovídá: předseda komise 

 

 

Jednání bylo ukočeno v 19.0 hod. 

Příští jednání komise se uskuteční 2.8.2017 

Zapsal: Ing. František Minařík 

 

 

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

e-mail: neredin1234@seznam.cz 

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc 


