Komise městské části č. 12 Neředín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 5. 6. 2019

Přítomni:
Kateřina Vařeková, Mgr. Martina Grmelová, Ph.D., Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav
Šulc, Jolana Látalová, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel Zatloukal, Mgr. Vilém Skyba,
Helena Svačinková, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., Miroslav Bureš, Jiří Křemínský,
Omluveni:
Petr Hlatký
Hosté:
Petr Otevřel, strážník MPO (055)
Po prezenci zahájila předsedkyně komise Kateřina Vařeková v 17:00 hod. jednání
komise městské části a řídila je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo
přítomno 12 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
A. ODESLANÁ POŠTA
1. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/082303/2019/OMAJ/MR/Jir, spis. zn. SSMOL/152987/2017/OMAJ/Jir
2. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/075952/2019/OMAJ/MR/Tom, spis. zn.
S-SMOL/131317/2017/OMAJ/Stu
3. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/304670/2018/OMAJ/MR/Jir, spis. zn. SSMOL/182019/2018/OMAJ/Jir
B. DORUČENÁ POŠTA
1. MMOl, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/149555/2019/OS/PK/Ste ze dne 3.6.2019
– rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – ul. Dělnická – rekonstrukce NTL
plynovodu – 7.6. – 28.6.2019
2. MMOl, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/139429/2019/OS/PK/Ste ze dne
23.5.2019 – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – ul. Norská, Gen. Píky –
výkopové práce (úprava kVN)
I. etapa – ul. Gen. píky od č. 23 po č. 48 ul. Norská – 27.5. – 14.6.2019
II. etapa – ul. Norská od č. 35 po č. 6 – 17.6. – 4.7.2019
III. etapa – ul. Norská od č. 27 po č. 15 za č. 2, ul. Gen. Píky roh s ul. Rumunskou,
za domem č. 1 a 3, u č. 7, za kotelnou mezi č. 11 a 13 – 8.7. – 29.7.2019

3. MMOl, OKUL – vypořádání požadavků KMČ – oprava a údržba laviček na
Tererově nám.
4. MMOl, OKUL – vypořádání požadavků KMČ z programu estetizace – částečná
předlažba Tererova nám. právě probíhá.
C. RŮZNÉ
1. členka komise p. Látalová požádala strážníka MPO o zvýšenou kontrolu vozidel
parkujících na ul. Okružní. Vozidla mohou parkovat 5 m od přechodu pro chodce.
Předsedkyně komise osloví předsedu KMČ Tabulový vrch Bc. Kaštila s žádostí o
případnou součinnost, pokud již ve věci jednal.
2. člen komise p. Skyba požádal komisi o pověření ve věci řešení stížnosti, kdy firma
MSEM a. s. provádějící výkopové práce za účelem úpravy kVN na ul. Norská a
Gen. Píky pravděpodobně nedodržela postup a poškodila zeleň. Komise s
pověřením souhlasí.
D. POŽADAVKY NA MMOL

1. oprava laviček na autobusové zastávce Neředín, krematorium (26) ve směru do
centra
2. oprava polepů na přístřešku autobusové zastávky Neředín, krematorium (26) ve
směru do Topolan

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod.
zapsala: Kateřina Vařeková
ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 10. 7. 2019 v 17:00 hod., Tererovo nám.

