Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 2.5 .2018
Prezenční listina je uložena u předsedy komise.
Po prezenci zahájil předseda komise v 17. hod. jednání komise městské části a řídil je po
celou dobu jednání. Na jednání bylo přítomno 12 členů komise. Komise byla po celou
dobu jednání usnášeníschopná.
Kontrola plnění úkolů
Komise bere na vědomí informace jednotlivých členů o plnění úkolů.
Prezentace Studie Tererova náměstí
Prezentovali:
MmOL, OKR, Ing. Martina Gerhardová, Ph.D.
Ing.arch Pavel Pospíšil, studio PAB s.r.o.
Závěry po diskusi:
1) zvýšený záhon kolem kašny bude zapuštěn do úrovně terénu a plocha bude zatravněna
2) kašna bude navržena k opravě a zprovoznění
3) stromová zeleň na náměstí bude řešena tak, aby zlepšila mikroklima na náměstí (a to
buď vzrostlejšími druhy navrhovaných stromů nebo doplněním stromové zeleně v
travnatých plochách)
4) bude zajištěn bezbariérový volný průchod k středisku CO
5) budou doplněny lavičky pro komunikaci seniorů na přistíněných místech
Doručená pošta
1. Zápis z výrobního výboru Studie Tererova náměstí ze dne 4.4.2018.
2. Pozvánka na veřejné projednání návrhové části plánu udržitelné mobility.
3. MmOL, OVVI, e-mail ze dne 25.4.2018, užití částky 2,7 mil. Kč na opravy
komunikací KMČ 2018.
4.MmOL, SO, č.j. SMOL/103015/2018/OS/PK/Ste ze dne 24.4.2018, rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání mísní komunikace.
5. MmOL, OŽP, č.j. SMOL/081288/2018/OZP/VH/Sko ze dne 4.4.2018, oznámení
veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení.
6. MmOL, OKR, č.j. SMOL/080972/2018/OKR/KVIDI/Pri ze dne 4.4.20418, veřejné
projednání návrhu RP-23 Sídliště Norská.
7. MmOL, OKR, č.j. SMOL/077705/2018/OKR/KVIDI/Ger. ze dne 28.3.2018, veřejné
projednání návrhu RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice.
8. MmOL, OVVI, e-mail ze dne 19.4.2018, vitrína v ul. Neředínská. Dořeší předseda

komise.
9. E-mail p. Marklová ze dne 6.4.2018, osvětlení rybníčku. Odpověď - předseda komise,
e-mail ze dne 20.4-.2018.
10. MmOL, OSMK a MHD, e-mail ze dne 9.4.2018, postoupení informací od dopravce
ARRIVA MORAVA.
11. Č.j. SMOL/080561/2018/OZP/PZ/Vin ze dne 3.4.2018, zvláštní užívání zeleně.
12. MmOL, OS, č.j. SMOL/093626/2018/OS/PK/Ste ze dne 16.4.20418, zvláštní užívání
komunikace.
13. MmOL, OS, č.j. SMOL/080287/2018/OS/PK/Ste ze dne 3.4.2018, zvláštní užívání
komunikace.
14. MmOL, OS, č.j. SMOL/091228/2018/OS/PK/Urb ze dne 12.4.2018, povolení
uzavírky.
15. MmOL,OS, č.j. SMOL/092774/2018/OS/PK/Ste ze dne 13.4.2018, zvláštní užívání
komunikace.
16. MmOL, OKR, e-mail ze dne 10.4.2018, odpověď OKR panu Řihákovi.
17. Miroslav Bureš, e-mail ze dne 16.4.2018, přeposlání podnětu rodiny Paučkovy.
Dořeší předseda komise.
18. MmOl, OKR, čj. SMOL/067879/2018/KVIDI/Ho ze dne 27.3.2018, částečná
uzavírka ul. U Letiště.
19. MmOL, OSMK, e-mail ze dne 21.3.2018, informace "linka U".

Zapsal: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
e-mail: neredin1234@seznam.cz
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