Komise městské části č.12 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 6.4.2005
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, MUDr. Bohumila Gremlicová, Anna
Ševčíková, Rozálie Kouřilová, Soňa Vodáková, Petr Polívka, Ing. Jan Látal, Jaroslav
Šulc,Jaromír Jurtík, Miroslav Bureš
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš
Omluveni: Ing. Vilém Švec
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík
Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 2.3.2005
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled plnění úkolů z jednání komise dne2.3.2005

•
•
•
•

•

•

předseda komise projednal výsledky radarového měření rychlosti na Tř. Míru, které se
uskutečnilo 28.2 až 6.3.2005
hlasová smyčka ve vozech DPMO – úkol trvá
termín: 1.6.2005
odpovídá: Miroslav Bureš
úprava dopravního značení na parkovišti u krematoria – viz odeslaná pošta
narušení statiky garáže na nám. Terera – viz. odeslaná pošta
náhradní výsadba stromů v Neředíně – odloženo – komise bude následně vyzvána k předložení
námětů
jednání o návrhu p. Davida na úpravu zelených ploch – část parcely 121/1 převedena na funkci
BIN (změna ÚPnSÚ č. 8). Návrh zastavění předal p. David OKR MmOl. Ing. Látal připomíná, že

•
•
•

•

pěší průchod podél hranice parcely 121/18 je veřejně prospěšnou stavbou. Pan David se dostaví
7.4.2005 na OKR k ověření těchto skutečností. Komise se dále touto záležitostí nebude zabývat.
výsadba květin u bytových domů – viz. odeslaná pošta
RNDr. Žáková, prověření stavu chodníků – viz. odeslaná pošta
parkování v ul. Dělnická, návrhy MUDr. Mareše – komise navrhuje zjistit názor občanů
dotčených navrhovaným řešením
termín: 4.5.2005
odpovídá: předseda komise
výsadba stromů u zastávky Hřbitovy, připomínka Ing. Látala – předseda komise sdělil vysvětlení
OŽP MmOl;

Odeslaná pošta

•
•
•
•

31.3.2005, p. Koutný, OŽP – vyjádření komise ke kácení topolů u garáží na nám. Terera
4.4.2005, OD – předání požadavku RNDr. Žákové na prošetření stavu chodníků
4.4.2005, OŽP – výsadba květin u bytových domů, doporučeno zveřejnit v Radničních listech
stavební odbor, Ing. Fazekaš – úprava dopravního značení na parkovišti u krematoria

Doručená pošta
•
•
•
•
•

•

žádost občanů (zastupuje paní Tachetová) o odstranění lavičky ul. U kovárny č.5. Komise nemá
námitek
14.3.2005, OVVI – sdělení, nová členka komise paní Soňa Vodáková
žádost - pan Vlha, odprodej městského pozemku pro umožnění přístupu k parcele 184/22.
Komise řešila již 1.12.2004 s navazujícím vyřízením OKR 388/2004/Št z 30.11.2004.Komise
odprodej nedoporučuje a trvá na svém původním stanovisku.
pozvánka na zahájení provozu evakuačního centra na Tererově nám. Zúčastnil se pan Polívka,
který podal informaci. Doplnil Ing. Látal.
č.j.OD-IDOS-591/2005/Za ze dne 24.3.2005, OD – požadavek na připomínkování tramvajového
provozu. Připomínky zpracuje pan Bureš.
termín: 25.4.2005
odpovídá: pan Bureš
č.j.ÚSO 393/2005/Čl ze dne 21.3.2005 – zahájení územního řízení posílení stáv. telefonních
rozvodů

Různé

•

Mgr. Kučerka předložil návrh výsadby živého plotu, rozpočet 19 900.-Kč. Pokud nebude mít
komise rozpočet vyšší něž 100 000.-Kč, bude realizace přesunuta do podzimního období
(potřeba zafinancovat zvonění v kapli).
termín: 4.5.2005
odpovídá: předseda komise

•

připomínky k MPO – předseda komise – křižovatka ulic Tř. Míru a U kovárny, parkování vozidel
na cyklistické stezce Bude předloženo dopravní komisi.
termín: 4.5.2005
odpovídá: předseda komise
- předseda komise, parkování vozidel na vjezdech na Tř. Míru
JUDr. Dorazilová podala informaci o jednání na odboru ochrany, možné úpravy na Tererově
nám.
sběrové soboty – materiál do inf. vitrín

•
•

•
•
•

slavnostní setkání seniorů jubilantů se uskuteční 25.4.2005 v 14.00 hod.
koordinační jednání dodavatelů el. zvonění kaple - nutno zaurgovat u Mgr. Puhače
termín: 4.5.2005
odpovídá: předseda komise
předání materiálů do informačních vitrín

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 1.6.2005
Zapsal: JUDr. Božena Dorazilová
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

