
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 7.7.2004 
 

 
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , MUDr. Bohunila Gremlicová , Anna  
               Ševčíková , Rozálie Kou řilová , Jaroslav Šulc , Jaromír Jurtík , Miroslav Bureš , Ing. Vilém 
               Švec 
               strážník MPO č.128   
 
Nepřítomni: Ing. Jan Látal, MUDr. Ivo Mareš, Richard Navara, Petr Polívka  
 
Jednání byl zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
Program: 
 
• zahájení 
• přehled úkolů z jednání komise dne2.6.2004 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
 
Přehled o pln ění úkol ů z jednání komise dne 2.6.2004  
 
• bytový okrsek Neředín – podnět p. Kučery, realizace živého plotu, vyřídí předseda komise 

termín: do 4.8.2004 
odpovídá: p ředseda komise 

• investice KMČ – lavičky, MUDr. Gremlicová projednala s Ing. Krátkým, bude realizováno 
• investice KMČ – revitalizace prameniště v ul. Úvoz, Ing. Švec. Probíhají práce na jednoduché 

dokumentaci, je zajišťován zhotovitel. Platnost nájemní smlouvy mezi MmOl a p. Dopitou se 
prověřuje 

• investice KMČ – automatické zvonění na kapli – p. Bureš. Akce zásadním způsobem 
nepokročila.  

• VO v ul. Jožky Jabůrkové – stínění lampy VO a nefunkční svítidlo – oznámeno TSmO 
 

  Komise městské části č.12 Neředín 



 
Odeslaná pošta  
 
• 10.6.2004, Ing. Krátký OVVI MmOl, žádost o zajištění a osazení nové vývěsní skřínky na 

konečné stanici tramvaje v Neředíně 
• 29.6.2004, Ing. Krátký OVVI MmOl, návrh odměn členům komise za první pololetí roku 2004 
 
 
Doručená pošta  
 
• 29.6.2004, TSmO, informace o službách zajišťovaných Tech. službami pro KMČ č.12 v měsíci 

červenci 
• č.j.ÚSO/867/2004/Če ze dne 26.5.2004 – zahájení územního řízení, RD a přístavba autodílny 
• č.j. OPK/2401/2004/Pe ze dne 31.5.2004 – zahájení stavebního řízení, objekty pro R35 
• č.j. MAJ-EM/118/2004 ze dne 2.6.2004 – žádost  o pronájem nemovitosti p.č. 469 k.ú. Neředín 

pro zřízení zahrádky. Komise nemá námitek. 
• č.j. MAJ-EM/137/2004 ze dne 10.6.2004 – žádost o pronájem části pozemku p.č. 78/22 k.ú. 

Neředín pro umístění prodejního stánku. Komise nemá námitek za předpokladu, že nebude 
prodáván alkohol. 

• č.j.ÚSO/531/2004/Če ze dne 17.6.2004 – vyrozumění o nových podkladech pro rozhodnutí 
• č.j.ÚSO/1250/2003/Če ze dne 22.6.2004 – znovuprojednání návrhu po zrušení územního 

rozhodnutí, rodinný dům 
• č.j. MAJ-EM-DOK/1615/2004/Pl ze dne 1.7.2004 – zápis z jednání ze dne 23.6.2004 s majitelem 

stánku na Tř. Míru 
• 9.6.2004 – Ing. Krátký, zápis z porady předsedů KMČ dne 29.4.2004 včetně inventárního 

seznamu majetku v jednací místnosti komise. Předseda nemá hmotnou odpovědnost za tento 
majetek jak je chybně uvedeno v dopise. Seznam přečten a odsouhlasen komisí. 

• č.j.1002/04 zs dne 10.6.2004 – HBH projekt Brno, podklad o průběhu hranice chráněného 
ložiskového území cihelny 

• DPMO – zápis z jednání kontrolního dne stavby 2. etapy rekonstrukce Tř. Míru ze dne 9.6.2004 
• č.j. OPK/2694/2004/Va/Ma ze dne 14.6.2004 – zvláštní užívání místní komunkace 
• č.j. OPK/2544/2004/Va ze dne 11.6.2004 – dtto 
• č.j. OPK/2495/2004/Va ze dne 9.6.2004 – dtto 
• č.j. OPK/2494/2004/Va ze dne 8.6.2004 – dtoo 
• č.j. OPK/2750/2004/Ma ze dne 23.6.2004 – dtto 
• č.j. ŽP/OPZ/325/2004/Jar ze dne 14.6.2004 – zvláštní užívání zeleně 
• č.j. ŽP/OPZ/293/Jar ze dne 31.5.2004 – dtto 
 
 
 
Různé 
• předseda komise informoval členy o průběhu kontrolního dne stavby 2. etapy rekonstrukce Tř. 

Míru. Zúčastnila se rovněž MUDr. Gremlicová. Mimo jiné bylo projednáno a schváleno účastníky 
kontrolního dne umístění informační skřínky komise na konečné tramvaje, Předseda komise 
zajistí umístění a instalaci 

termín: do 4.8.2004 
odpovídá: p ředseda komise   
• připomínky členů komise k MPO: 

p. Kouřilová – po cyklistické stezce ve směru k marketu Globus jezdí motocyklisté. 
MPO: bude zvýšen dohled 
p. Kouřilová – u domu č.o. 7 na ul. Politických vězňů parkují vozidla na požárním příjezdu 
MUDr. Gremlicová – na Tř. Míru jezdí motorová vozidla patrně vyšší než povolenou rychlostí 
MPO:bude nainstalován přenosný radar 

• p. Šulc – diskuse o výsledcích měření průměrné rychlosti na ul. Letců, výsledek není v souladu 
se zkušenostmi bydlících 
MPO: požádat o podrobné informace o technických parametrech radaru 



• Ing. David – dotaz na dodržování povolené rychlosti na ul. Okružní 
MPO: výsledky z přenosného radaru nejsou dosud vyhodnoceny 

• předseda komise předal materiály do vývěsních skřínek 
• dohledání laviček na Tř. Míru – p. Bureš, úkol zrušen 
• betonové zábrany u Genoservisu byly již nainstalovány, dále se parkuje v ul. Jožky Jabůrkové. 

MUDr. Gremlicová dořeší se správcem Genoservisu 
termín: do 4.8.2004 
odpovídá: MUDr. Gremlicová  
• jednání o cyklistických stezkách dne 23.6.2004 se zúčastnil pan Šulc.Podal podrobnou zprávu o 

průběhu jednání. Ve smyslu závěrů z jednání byla v komisi vytvořena pracovní skupina pro 
cyklistiku ve složení Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, Ing. Vilém Švec, Miroslav Bureš. Pan Šulc 
předá předsedovi komise do 23.7.návrh na prioritní trasy cyklistických stezek v lokalitě Neředín. 
Na tomto podkladu připraví předseda komise informační dopis členům zastupitelstva  bydlícím 
v městské části Neředín 

termín: do 4.8.2004 
odpovídá: p ředseda komise  
• informace pana Bureše – v přívalových deštích zaplavila voda sklepní prostory na ul. Letců. 

MUDr. Gremlicová – dešťové svody z objektu Genoservisu rovněž přeplavují odtok 
• p. Kouřilová – na cyklistické stezce ke Globusu je převrácená značka. Před domem č.o.6 na ul. 

Politických vězňů se zaplavuje vozovka při přívalovém dešti. Rekonstrukce této vozovky je 
v registru investic MmOl. Před domen na ul. Politických vězňů č.o.15 je na parkovišti propadlý 
kanál. Bude informován OD MmOl. 

termín: do 4.8.2004 
odpovídá: p ředseda komise 
• pan Šulc – rozbitý propojovací chodník Tř. Míru – ul. Na vyhlídce. Rozbitý chodník před domem 

č.o.2 na ul. Politických  vězňů u terénních schodů. Bude informován OD MmOl 
termín: do 4.8.2004 
odpovídá: p ředseda komise 
• MUDr. Gremlicová – poškozené podpěry jinanů na Tř. Míru. Informovat odd. zeleně OŽP MmOl. 

Připomínky občanů k nekryté zastávce tramvaje Hřbitovy. Bylo již řešeno s projektantem. MUDr. 
Gremlicová bude ve věci znovu jednat. 

termín: do 4.8.2004 
odpovídá: MUDr. Gremlicová 
• Ing. Švec – navázal kontakt se školou na Sv. Kopečku. Dotaz zda by multifunkční domy 

Neředínská č.o.65 a 67 mohly dispozičně obsahovat místnost pro potřebu KMČ Neředín. 
termín: do 4.8.2004 
odpovídá: p ředseda komise 
• Ing. Švec – upozornění, že TSMO ve starém Neředíně nesekají trávu a nezalévají vysazené 

stromy. Informovat TSMO. 
termín: do 4.8.2004 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 1.9.2004 v 17.00 hod. 
 
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
                                                                                      Ing. František Minařík 
                                                                                   předseda KMČ č.12 Neředín 


