
Komise městské části č.12 Neředín 
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 4.6.2014 
 
 
Přítomní: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Jan Kouřil, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Jaromír Jurtík Dis, 
Pavel Zatloukal, Kateřina Vařeková, Benedikt Záhora, Miroslav Bureš, Mgr. Soňa Vodáková 
Nepřítomni: Radek Haviger, Petr Šarapatka, JUDr. Lubor Ludma 
Prezenční listina jen nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 
 
Program: 
A. Zahájení 
B. Kontrola usnesení 
C. Doručená pošta 
D. Odeslaná pošta 
E. Různé 
 
A. Zahájení  
Po prezenci zahájil předseda komise v 17. hod. jednání komise městské části a řídíl 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. MMOL, odb. majetkoprávní, č.j. SMOL/118540/2014/OS/PK/Pav, ze dne 30.5.2014 - oznámení o 
zahájení řízení o změně stavby před dokončením, Projekt Pražská západní, SO 06 Komunikace a 
zpevněné plochy, na vědomí. 
2. MMOL, odb. stavební, č.j.SMOL/OPS/42/4694/2013/Pe, ze dne 7.5.2014, oznámení o zahájení řízení o 
změně stavby před dokončením - Projekt Pražská západní - bytová výstavba - objekt A, na vědomí. 
3. MMOL, OŽP, č.j.SMOL/ŽP/55/219/2014/Sk ze dne 21.5.2014, Rozhodnutí, Projekt Pražská západní, 
objekt A, SO 08 Kanalizace, SO 09 Vodovod, na vědomí. 
4. SMOL, odbor správy ze dne 3.3.2014, informace o změnách ve způsobu zdaňování odměn členů 
zastupitelstva, výborů a komisí. 
5. TSMO ze dne 28.5.2014, plán prací pro KMČ na měsíc červen 2014. 
6. MMOL, Vladimíra Brázdová, e-mail ze dne 27.5.2014, informace o problémech s kašnou Haná. 
7. Zvláštní užívání MK, ev.č. OPK-DOK/1352/2014/3Št. ze dne 19.5.2014. 
8. p. Olga Konečná, Tererovo nám.č.2., upozornění na nepořádek v okolí domu Tererovo nám. č. 920/2. 
Skutečnost je třeba oznámit na dispečink TSMO, stálá služba pro styk se zákazníky v pracovních dnech od 
7:00 do 14:00 - 585 700 047, ve dnech pracovního klidu a v pracovní dny nepřetržitá služba 605 201 686.  
    
 
 
D. Odeslaná pošta 



1. č.j. SMOL/084347/2014/OMAJ/MRPD/ 
 
E. Různé 
1. Sdělení MP ve věci tržního řádu a jeho porušování obchodními zástupci společností v oboru energetiky. 
2. Podnět - MUDr. Hacarová a spol. - k regulaci hustoty provozu na ul. Letců. Člen komise M. Bureš 
zajistí termín a následně jednání ve věci na OD MMOL s Ing. K. Motyčkovou, vedoucí odd. dopravních 
opatření. 
termín:  do 2.7.2014 
odpovídá: Miroslav Bureš 
Schváleno 
3. p. Dlouhý - upozornění na propadlý chodník. Bylo prověřeno na místě samém. Úprava bude zajištěna 
cestou OD MMOL. Informaci přenese na OD člen komise J. Šulc. 
 
Upozorňujeme občany městské části Neředín, že počínaje měsícem červenec tohoto roku bude 
komise městské části č.12 Neředín jednat v nové zasedací místnosti v přízemí bytového domu 
Tererovo nám. č.2 (bývalá služebna MP, vchod vedle knihovny) v obvyklou dobu, tj. každou první 
středu v měsící v 17.0 hod.  
 

  
 
USNESENÍ  
Schváleno v jednotlivých jednacích bodech. 
E.2. 
termín: do 2.7.2014 
odpovídá: Miroslav Bureš 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.15 hod. 
Příští jednání komise se uskuteční 2.7.2014 
Zapsal: Kateřina Vařeková 
Vypracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. František Minařík 
předseda KMČ č.12 Neředín 

e-mail: neredin1234@seznam.cz 


