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       Komise městské části č.12 Neředín 
 
 

 
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 4.12.2012 
 
 
 
Přítomni:  
Kateřina Vařeková , Petr Polívka , Jaromír Jurtík  DiS., Jaroslav Šulc , Mgr. Soňa Vodáková , Jan 
Kou řil   RNDr. Jiří Fišer , Ph.D., Miroslav Bureš   
Omluveni: Ing. František Minařík, Mgr. Lubor Ludma  
Nepřítomni:  
Bc. Radek Haviger , Ing. Martin Skouma l, Benedikt Záhora ,  
Prezenční listina je nedílnou součástí originálu tohoto zápisu. 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil Jaroslav Šulc 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 

 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil Jaroslav Šulc  v 17,00 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu 
jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 8 členů komise . Komise byla po celou dobu jednání 
usnášeníschopná.  
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. OVVI, Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 26.11.2012 – informace pro vedoucí OD MMOL Ing. 

Pospíšilovu o nevyhovujícím stavebním stavu opěrné zdi u zastávky MHD Hřbitovy se žádostí o 
nápravu – na vědomí 

2. e-mailová diskuse mezi OŽP MMOL (Ing. Štěpánková) a Mgr. Alešem Frumarem ve věci stavu 
a vybavení dětských hřišť v lokalitě Neředín. V souvislosti s obsahem diskuse doporučuje KMČ 
doplnění hřiště na ul. Norská o prvky dle uvážení OŽP. 

3. OVVI MMOL, Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 26.1.2012 – žádost na OŽP o zajištění prořezání 
dřevin keřové výsadby bránící rozhledu v křižovatce ulic Letců a tř. Míru – na vědomí 

4. Zvláštní užívání zeleně, zábory a výkopové práce, evidenční čísla dokumentů: ŽP-
DOK/4848/2012/Jar, ŽP-DOK/4952/2012/Jar 

 
 
D. Odeslaná pošta  
 

1.   MMOl, odbor dopravy ze dne 23.11.2012 – žádost o prověření stávajícího stavu opěrné zdi u 
zastávky MHD tramvaje „Hřbitovy“ a posouzení možnosti její opravy. 
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E.    Různé  
 
1. p.  Mgr.Fetková, Úvoz 9,  upozornila na špatný stav povrchu účelové komunikace na ul. Úvoz po 
zřízení veřejného osvětlení, kdy prováděcí firma neuvedla komunikaci do původního stavu. 
Konstatovala, že při další  případné výstavbě RD na ul. Úvoz by bylo žádoucí, aby stavební doprava 
byla vedena z ul. Okružní. 
Komise doporučila obrátit se ve věci reklamace stavby veřejného osvětlení na odbor dopravy.   
2. Jednání komise se zúčastnili: MP č.140   
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
Příští jednání se uskuteční dne 9.1.2013. 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
                                                                                                          Ing. František Mina řík 
                                                                                                      předseda KMČ č.12 Neředín 
 
Přílohy: prezenční listina 
 
 

 


