
 
 

 
 

 
Zápis  

z jednání komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 

ze dne 3.10.2007                                                                                                   
   
 
P�ítomni: Ing. František Mina�ík, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaromír Jurtík, Mgr. So�a  
               Vodáková, Kate�ina  Va�eková, Petr Polívka, Miroslav Bureš, Jaroslav Šulc 
 
 
Omluven: Jan Kou�il 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. Jednání �ídil p�edseda komise Ing. František Mina�ík   
 
 
Program: 
 

A. zahájení 
B. p�ehled pln�ní úkol� z jednání komise dne 5. 9. 2007 
C. odeslaná pošta 
D. doru�ená pošta 
E. r�zné 

 
K jednotlivým bod�m programu: 
 
 
B. P�ehled pln�ní úkol� z jednání komise dne 5.9.2007 
 
 

1. Ing. Pavel Jäckl, stížnost na nefunk�nost kanálových vpustí v ul. Norská  – viz odeslaná pošta 
2. upozorn�ní Miroslava Svozila na problémy parkování v ul. Družstevní – dtto 
3. p�edlažba chodníku v ul. U Kovárny – dtto 
4. dosud neprovedena výsadba zelen� u h�bitova – telef. upozorn�n Mgr. Vl.Puha� dne 

12.9.2007 

  Komise m�stské �ásti �.12 Ne�edín 



5. �išt�ní parkovišt� u krematoria, dosud neprovedeno – telef. upozorn�n Mgr. Vl. Puha� dne 
12.9.2007 

6. návrh úpravy p�echodu pro chodce na ul. Hn�votínská, MUDr. Gremlicová – úkol trvá 
 
 
C. Odeslaná pošta  
 
 

1. TSmO, Ing. Ji�í Fryc, dne 13.9.2007 – postoupení stížnosti Ing. Pavla Jäckla 
2. OVVI MmOl, Mgr.Vl. Puha�, dne 17.9.2007 – postoupení stížnosti Miloslava Svozila  
3. OVVI MmOl, Mgr. Vl. Puha�, dne 13.9.2007 – postoupení stížnosti p. Horá�kové, p�edlažba 

chodníku v ul. U Kovárny 
 
 
D. Doru�ená pošta 
 
 

1. TSmO, Ing. Ji�í Fryc, ze dne 25.9.2007 - odpov�� na stížnost Ing. Jackla   
2. MPO, výsledky umíst�ní represivního radaru 
3. TSmO, ze dne 25.9.2007 -  plán prací TSmO na �íjen 2007 
4. �.j. MAJ-PR/313/2005/Ji ze dne 31. 8. 2007, žádost o sd�lení stanoviska k prodeji �ásti 

pozemku parc.�. 429/4 ostatní plocha o vým��e cca 3000 m2 v k.ú. Ne�edín -  p�evozová 
služba Delta s.r.o.  za ú�elem z�ízení odstavné a parkovací plochy pro cca 70 sanitních 
voz�. Komise nemá námitek. 

5. �.j.SmOl/ MAJ/22/2584/2007/Sk ze dne 18. 9. 2007, žádost o  pronájem �ásti pozemku 
parc.�. 247/22 v k.ú Ne�edín – pronájem poz�stalé po smrti manžela. Komise nemá 
námitek. 

 
 
E. R�zné 
 
 

1. M�stská policie byla upozorn�na na problém s obratišt�m v ulici Družstevní (dle sd�lení 
pana Miroslava Svozila), obratišt� je blokováno parkujícími vozidly. M�stská policie situaci 
zhodnotí na míst�, pop�. zjedná nápravu. 

2. MUDr. Gremlicová upozornila M�stskou policii na rychlou jízdu motocykl� v lokalit� Ne�edín. 
MP o problému ví a je v �ešení. 

3. kontejnery pro svoz odpadu – sb�rové soboty - byly v podzimním termínu 2007  umíst�ny 
na ulici Svornosti. KM� žádá o lokalizaci v Ne�edín�. Bude uplatn�no písemn� na OŽP 
MmOl. 

4. rozbitá sk�ínka KM� na nám. Terera  - urgovat písemn� u Mgr. Vl. Puha�e 
5. ob�ané Ne�edína by uvítali v�asn�jší avizování konání sb�rových sobot ve sd�lovacích 

prost�edcích. Bude uplatn�no písemn� na OŽP MmOl  
6. p�ipomínka �len� komise  - Radni�ní listy nejsou distribuovány v �ásti ulice Norská a    

             Rumunská. Bude uplatn�no na e-mail: distribuce@consultants.cz 
7. P. Šulc, �len komise - parkovišt� u h�bitova – na  polní cest� odbo�ující z parkovišt�   byla  

dopravní zna�ka zákaz vjezdu, tato zna�ka je v sou�asné dob� odstran�na. P�edseda 
projedná možnost nového osazení dopr. zna�ky na malé dopravní komisi.  

8. komise hlasováním uložila p�edsedovi komise úkol obrátit se písemn� na OVVI MmOl, Mgr. 
Vl. Puha�e se žádostí o písemné sd�lení, na jaké akce byly  proinvestovány inv. prost�edky 
KM� Ne�edín v letech 2004, 2005 a 2006 a o jak velké �ástky na jednotlivé akce se jednalo. 
Bude uplatn�no u Mgr. Vl. Puha�e. 

9. komise hlasováním uložila p�edsedovi komise písemn� urgovat u Mgr. Vl. Puha�e 
následující žádosti o �ešení (všechny projednávány na d�ív�jších jednáních KM�): 

             prasklá skluzavka na d�tském h�išti na ul. Pol. v�z��  
             �išt�ní parkovací plochy u krematoria v Ne�edín�   
             výsadba strom� na t�. Míru 



      výsadba zelen� u h�bitova 
      Bude uplatn�no u Mgr. Vl. Puha�e. 
10. p�edseda komise p�edal materiály do informa�ních vitrín 
 

Jednání komise se zú�astnili strážníci ze  služebny MP  na Tererov� nám�stí  služ. �. 175, 179 a  
dále p�íslušníci Policie �R služ. �. 310 a 480. 

 
 
 
 
U S N E S E N Í 
 
 
Jednání KM� �.12 Ne�edín dne 3.10. 2007 ukládá: 
 
 
B.6. 
Termín: 7.11.2007 
Odpovídá: MUDr. Gremlicová 
 
D.4.  
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
D.5. 
Termín: ihned 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.3. 
Termín: 7.11.2007 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.4. 
Termín: 7.11.2007 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.5. 
Termín: 7.11.2007 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.6. 
Termín: 7.11.2007 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.7. 
Termín: 7.11.2007 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.8. 
Termín: 7.11.2007 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
E.9. 
Termín: 7.11.2007 
Odpovídá: p�edseda komise 
 
 



 
Jednání bylo ukon�eno v 18,30 hod. 
 

 
P�íští �ádné jednání komise se uskute�ní:  7. 11. 2007 v 17.00 hod.  

 
 

Zapsala: Mgr. So�a Vodáková 
Zpracoval: Ing. František Mina�ík 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Ing. František Mina�ík 
                                                                                              p�edseda KM� �. 12 Ne�edín 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 


