
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 8.1.2014 

Přítomni: Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jan Kouřil, RNDr. Jiří Fišer,  Ph.D., Jaromír 
Jurtík Dis, Pavel Zatloukal, Petr Šarapatka, Miroslav Bureš, JUDr. Lubor Ludma, 
Benedikt Záhora Nepřítomni: Bc. Radek Haviger 
Omluveni: Mgr. Soňa Vodáková, Ing. František Minařík 
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 
Program: 
A. Zahájení 
B. Kontrola usnesení 
C. Doručená pošta 
D. Odeslaná pošta 
E. Různé 
 
A. Zahájení 
Po prezenci zahájil p. Jaroslav Šulc  v 17.0 hod. jednání komise městské části a řídil je po 
celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 10 členů komise. Komise byla po 
celou dobu jednání usnášeníschopná. 
 
B. Kontrola usnesení 
 
C. Doručená pošta 
1. Komise obdržela od OI MMOL informaci o námitkách občanského sdružení "Klid pro 
sídliště" proti zahájení společného řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a o 
změně stavby před dokončením akce "Navýšení parkovacích možností v okolí Tererova 
náměstí".  V této věci komise konstatuje: v souvislosti s nabídkou a poptávkou po parkovacích 
možnostech v příslušném urbanistickém obvodu jehož součástí je městská část Neředín, 
podporuje a doporučuje komise jakékoliv kroky - tedy i výše uvedené zahájení společného 
řízené - vedoucí k co nejrychlejší realizaci výše uvedené stavby a tím zkvalitnění statické 
dopravy v příslušném prostoru. 
Schváleno 
2. DS Geo projekt, 29.11.2013 - pozvánka k jednání k akcím: Hodolanská, Jiráskova - 
přechod pro pěší, Hodolanská, Stará Víska - přechod pro pěší, Tř. Míru, Čechova - přechod 
pro pěší. Informace o průběhu a výsledku jednání opatří předseda komise. 
termín: 12.2.2014 
odpovídá: předseda komise 
Schváleno 



3. E-mail od "vodnar.ufo@seznam.cz", ze dne 9.12.2013 - žádost o podporu požadavku na 
zprovoznění chodníku na Tř. Míru od přechodu u letiště až po napojení na lávku. 
V této záležitosti obdržela KMČ informace, že tento požadavek v současné době řeší 
příslušné odbory MMOL, které budou žadatele informovat. 
termín: 12.2.2014 
odpovídá: předseda komise 
Schváleno  
4. Zvláštní užívání místních komunikací, Ev.č. dokumentu OPK-DOK/4354/2013/Št 
5. Zvláštní užívání zeleně, Spis. značka: S-SMOL/200800/2013/OŽP, S-
SMOL/201/261/2013/OŽP 
 
D. Odeslaná pošta   
1. MMOL, OKR, OKZR ze dne 10.12.2013, podpora dokončení hřiště Malý Noe 
2. MMOL, odb. majetkoprávní, č.j. SMOL/Maj/22/4397/2013/Ji ze dne 4.11.2013 
3. MMOL, odb. majetkoprávní, č.j.SMOL/Maj/22/4631/2013/Pr ze dne 4.11.2013 
 
E. Různé 
1. P. Bureš upozornil na ležící sloup na trávníku kruhové křižovatky na ul. Letců  
2. Příští jednání komise se uskuteční v náhradním termínu 12.2.2014 
3. Členové komise projednali základní body související s "Neředínskými slavnostmi 2014". 
 
USNESENÍ  
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů. 
Komise ukládá: 
C.2. 
termín: 12.2.2014 
odpovídá: předseda komise 
C.3. 
termín: 12.2.2014 
odpovídá: předseda komise 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.0 hod. 
Příští jednání komise se uskuteční 5.3.2014 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 

 
Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12, Neředín 
kontakt: e-mail: neredin1234@seznam.cz 


