
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 1.12.2004 
 
 

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , MUDr. Bohumila Gremlicová , Anna  
               Ševčíková , Rozálie Kou řilová , Jaroslav Šulc , Jaromír Jurtík , Petr Polívka , Miroslav 
               Bureš , Ing. Jan Látal , Ing. Vilém Švec  
 
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš  
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík  
 
Program: 
 

• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 3.11.2004 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 

 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
Přehled o pln ění úkol ů z jednání komise dne 3.11.2004  
 
 
• revitalizace prameniště – informace Ing. Švec: hnutí DUHA žádá o výpůjčku pozemku v ul. Úvoz 

vedle zámečnictví. Záměr – uvést pozemek do podoby veřejné zeleně s bioprovozem, vhodné i 
pro výuku studentů. KMČ tuto aktivitu podporuje, jedná se o výpůjčku na dobu 10ti let. Komise 
schválila text podpůrného dopisu, který bude odeslán na majetkoprávní odbor. 

• vlastník pozemku p.č. 184/2 p. Dopita žádá, aby pro něj bylo na sousedním městském pozemku 
zřízeno věcné břemeno práva průchodu. Komise navrhuje polohu zřízení věcného břemene na 
západním okraji předmětného pozemku. Bude řešit Ing. Švec  
termín: 5.1.2005 
odpovídá: Ing. Švec 

  Komise městské části č.12 Neředín 



• předseda komise informoval členy o výsledcích veřejného projednávání stavu pískovišť 
v městské části Neředín, které se uskutečnilo 22.11.2004. Hygienická služba bude kontrolovat 
jen pískoviště zřízená na stavební povolení. P. Šulc seznámil členy komise se závěry jednání – 
5 pískovišť určeno k revitalizaci, 4 na dožití, o dalších 4 bude rozhodnuto  následně a 7 je 
určeno ke zrušení.Členy občanské poradní komise budou Ing. Minařík, JUDr. Dorazilová, p. 
Kouřilová a p. Šulc. Pro KMČ se připravuje materiál o komunikační strategii. 

• kaple – MUDr. Gremlicové se nepodařilo navázat kontakt se zástupcem hejčínské farnosti. 
Dořeší pan Bureš. 
termín: 5.1.2005 
odpovídá: p. Bureš 

• přechod pro pěší k Fakultní nemocnici na ul. Hněvotínská – p. Jurtík jednal s Ing. Pešoutem – 
přechod nebyl součástí projektové dokumentace 

• obnovení zastávky autobusové linky č. 26 u hřbitova – úkol trvá  
• označení bezbarierového vstupu do prostoru hřbitova u zastávky Hřbitovy – úkol trvá  
• parkovací místa pro tělesně postižené na parkovišti u hřbitova – vypouští se ze sledování  
 
 
Odeslaná pošta  
 
 
• 28.11.2004, pan Rektořík – doporučení v záležitosti odstranění betonových kontejnerů, 

zkoordinovat názor s MUDr. Heřmanem 
• 29.11.2004, Ing. Krátký – postoupení dopisu Mgr. Odstrčilové, požadavek rekonstrukce 

komunikace  a znovuobnovení chodníku u zadních vstupů do bytových domů 
 
 
Doručená pošta   
 
 
• č.j. OD-IDOS-1968/2004/Za ze dne 4.11.2004 – oznámení změn názvů zastávek MHD 
• č.j. Maj-EM/145/2002 ze dne 22.11.2004 – žádost ZD Unčovice o pronájem pozemků, komise 

nemá námitek 
• 16.11.2004 – žádost p. Koutného o podporu požadavku na pokácení topolů. Záležitost dořeší 

Ing. Látal. 
termín: 5.1.2005 
odpovídá: Ing. Látal 

• č.j. MAJ PR 238/2004/Ženož – žádost p. Wallové  o odprodej pozemku na zřízení 
odpočinkového koutku. Komise se nevyjadřuje. Je třeba doplnit stanovisko obyvatel sousedících 
domů a školy Tererova. 

 
 
Různé 
 
 
• byly proplaceny paragony na nákup kancelářských potřeb předložené 3.11.2004. K 1.12.2004 je 

tato položka vyčerpána. 
• předseda komise předal materiály do informačních vitrín 
• MUDr. Gremlicová – dotaz na strážníky MP : kdy bude nasazen přenosný radar na Tř. Míru. MP 

odpoví telefonicky. 
• Ing. Hana Študentová – dotazy na kvalitu povrchu ul. Letců, dokončení napojení rondelu…. 
• MUDr. Gremlicová jednala na DPMO o úpravě zvukové smyčky. Záležitost dořeší pan Bureš. 

termín: 5.1.2005 
odpovídá: p. Bureš    
 
 



Jednání bylo ukončeno v 19.15 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční 5.1.2005 
 
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová, tajemník komise 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. František Minařík 
                                                                                       předseda KMČ č. 12 Neředín 


