
 
 

 
 

Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 2.2.2005 
 

 
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová , MUDr. Bohumila Gremlicová , Rozálie  
                Kou řilová , Anna Ševčíková , Jaroslav Šulc , Miroslav Bureš , Jaromír Jurtík , Ing. Vilém 
                Švec 
 
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš , Ing. Jan Látal,  Petr Polívka   
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík 
 
Program:  
 
• zahájení 
• přehled plnění úkolů z jednání komise dne 5.1.2005 
• odeslaná pošta 
• doručená pošta 
• různé 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
Přehled o pln ění úkol ů z jednání komise dne 5.1.2005  
 
 
• vyžádat informace o umístění přenosného radaru na Tř. Míru, úkol trvá 

termín: 2.3.2005 
      odpovídá: MUDr. Gremlicová 
• zvuková smyčka v tramvajích, úkol trvá  

termín: 2.3.2005   
      odpovídá: p. Bureš 
• nové parkoviště u hřbitova, úprava dopravního značení, úkol trvá 

termín: 2.3.2005 
      odpovídá: Ing. Látal 
• ul. Římská, zaplavování garáží a sklepů, úkol trvá 
       termín: 2.3.2005 

odpovídá: Ing. Látal 
• Tererovo nám., garáž p. Koutného, kácení topolu v souvislosti se životním prostředím, úkol trvá 

  Komise městské části č.12 Neředín 



termín: 2.3.2005 
odpovídá: Ing. Látal 

• lokalizace parcely na protihlukovém valu supermarketu Globus 
      termín: 2.3.2005 
      odpovídá: p ředseda komise 
 
 
Odeslaná pošta  
• 3.1.2005, Ing. Krátký, plán činnosti na rok 2005 
• 3.1.2005, souhlas se žádostí p. Žouželky s vybudováním parkoviště na Tř. Míru 
 
 
Doručená pošta  
 
• Ing. Krátký, č.j.ŽP/22284/04ze dne 23.12.2004 – požadavek na vydání stavebního povolení na 

akci „revitalizace prameniště“, na vědomí 
• nám. primátora Miroslav Petřík  sdělení p. Ševčíkové , rekonstrukce kanalizace v Neředíně , 

návrh na zpracování projektové dokumentace v r. 2006, realizace v r. 2006/2007 
• MUDr., Gremlicová převzala přehled o likvidaci dřevin na letišti 
• 1.2.2005, pan MUDr. Pauček, požadavek na doplnění tabulek s označením názvů ulic, stížnost 

na zvýšenou hlučnost psího útulku 
      termín: 2.3.2005 
      odpovídá: p ředseda komise  
• č.j.MajPr/274/2004/Ženož., ze dne 4.1.2005 – žádost o odprodej část p.č.614 a části p.č.2/95 za 

účelem zatravnění 
• č.j.MajPr/273/2004Ženož., ze dne 4.1.2005 – p. Karhan žádá odprodej části p.č. 2/95 a části p.č. 

560 výsadba a údržba zeleně. 
Komse se vyjádří k oběma prodejům po dořešení výjezdů z domů na parcelách 1470 a 1412 a 
obsluhy zahrad na parcele č.614. 

• č.j.MajPr/301/1998/Ženož., ze dne 12.1.2005 – žádost o odprodej objektuč.13 i s pozemkem na 
p.č. 1399. Komise rvá na svém negativním stanovisku 5 5.11.2004 )k č.j.MajPr/301/Sachová ze 
dne 15.10.2003 – rozpor s ÚPnSÚ 

• č.j.MajPr301/1998/žen., ze dne 11.1.2005, žádost o odprodej objektu č.11 i s pozemkem 
p.č.1396/1. Komise nemá námitek, je v souladu s ÚpnSÚ 

• 21.1.2005, p. Línek, dopis Ing. Němcovi ve věci vypracování projektu na revitalizaci prameniště 
– na vědomí 

• 27.1.2005, OŽP, návrh sběrových míst pro jarní sběrové soboty 2005, U Kovárny a na 
křižovatce ulic gen Píky x Pol. Vezňů. P. Ševčíková požaduje  pro podzimní sběrné soboty jedno 
stanoviště u kapličky. 

      termín: 2.3.2005 
      odpovídá : p ředseda komise 
• odd. zeleně OKR připravuje studii náhradní výsadby v Neředíně. Komise navrhuje vysadit na 

těchto pozemcích: 
- od zaslepení ul. Letců k parkovišti u Genoservisu v pásu   
- v trase vodoteče biokoridoru dle ÚPSÚ 
- před a za domy č. 5 – 15 na ul. Politických vězňů za uhynulé sakury 
- mezi garážemi u ul.Pražská a malou Pražskou na travnatém prostranství 
- náhrada břízy na Tř. Míru u samoobsluhy 
- u renovovaného křížku dle nákresu 

• náhrada stromořadí vrb bude provedena z iniciativy hnutí DUHA v rámci akce Strom života 
(informace Ing. Švec). 

• č.j.ŽP/OPZ/39/2005/Jar ze dne 24.1.2005 – zvláštní užívání veřejné zeleně 
• č.j.ŽP/OPZ/31/2005/Jar ze dne 17.1.2005 – dtto 
 
 
 



Různé 
 
 
• pan A. Nettl upozornil na špatný stav chodníku na ul. U kovárny. Bude postoupeno OD MmOl 

termín: 2.3.2005 
odpovídá: p ředseda komise  

• p. Slaměníková a p.Špitálská se dostavili se stížností na provoz internetové kavárny na ul. U 
Kovárny. Diskotéky každý pátek do třetí hodina ranní, rušení nočního klidu. Záležitostí se bude 
zabývat předseda komise. 
termín: 2.3.2005 
odpovídá: p ředseda komise   

• na jednání se dostavili zástupci KMČ č.18 a č.3. Informovali o svých aktivitách v souvislosti se 
zhoršováním životního prostředí v lokalitě sousedící s areálem AOZ (popis diskuse uložen 
v originále zápisu u předsedy komise). Předseda komise navrhnul přislíbit součinnost oběma 
v hledání možností nápravy. Hlasování: většina přítomných hlasovala pro návrh. 

• Mgr. Kučerka, Politických vězňů 737/1 požádal o financování výsadby živého plotu. Po obsáhlé 
diskusi a různých názorech na tuto záležitost nechal předseda hlasovat o návrhu, zda se komise  
tímto má nadále zabývat. Hlasování: 7 pro návrh. Bylo dohodnuto, že žadatel  předloží komisi 
jednoduchý náčrtek navrhovaných úprav a odhad nákladů. 

• diskuse  o vymezení hranice obvodu působnosti komise v souběhu s ulicemi Foerstrova  Tř. 
Svornosti. Bude upřesněno. 
termín:2.3.2005 
odpovídá: p ředseda komise 

• pracovní skupina podala informace o dalším postupu v zajišťování investice zvonění v kapli. 
Uskutečnilo se jednání na MmOl s Ing. Krátkým a Mgr. Puhačem. Magistrát uhradí elektrickou 
energii a nájemné za elektroměr. Dále se uskutečnilo jednání s firmou BAROKO (Rostislav 
Bouchal). Zástupce firmy provedl obhlídku objektu kaple a slíbil vypracování cenové nabídky. 
Odhad ceny – 40 000.-Kč. Byla vyžádána nabídka napojení kabelu od. P. Spáčila. Přislíbeno do 
5.2.2005. Vypracuje i projektovou dokumentaci. 

• Ing. Švec – informace o masopustní obchůzce 
• P. Šulc – informuje, že v záležitosti aktualizace generelu cyklistických stezek koordinátor Ing. 

Martínek zatím nesvolal žádné další jednání 
• Předseda komise rozdal materiály do informačních vitrín 
 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 19.15 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se uskuteční  2.3.2005-04-06 
 
Zapsal: JUDr, Božena Dorazilová 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing. František Minařík 
                                                                                                předseda KMČ č. 12 Neřdín 


