Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 1. 10.2014
Přítomni: Jaroslav Šulc, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel
Zatloukal, Jaromír Jurtík Dis., Benedikt Záhora, Miroslav Bureš
Nepřítomni: Radek Haviger, Mgr. Petr Šarapatka, Jan Kouřil
Omluveni: Ing. František Minařík, Mgr. Soňa Vodáková
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Program:
A. Zahájení
B. Doručená pošta
C. Odeslaná pošta
D. Různé
A. Zahájení
Po prezenci zahájil p. 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.
B. Doručená pošta
1. MMOl, OS, OPK, č.j. SMOl/OPK/79/3580/2014 Št ze dne 3.9.2014 – povolení zvláštního
užívání komunikace – prodej věnců na Tř. Míru
C. Odeslaná pošta
1. MMOL, odbor majetkoprávní, č.j. SMOL/173/885/2014/OMAJ/MRPD/Při ze dne 15.8.2014,
žádost o sdělení stanoviska k pachtu částí pozemků p.č. 469 a 531/2 v k.ú. Neředín a 985/3 a
849/30 v k.ú. Řepčín (lokalita za krematoriem) za účelem užívání zahrádek.
2. MMOL, odbor majetkoprávní, č.j. 170006/2014/OMAJ/MRPD/Cih ze dne 15.8.2014, žádost o
sdělení stanoviska k prodeji části pozemku p.č. 560 v k.ú. Neředín při ul. Keltská za účelem zřízení
a užívání dvou parkovacích míst.
E. Různé.
1. p. Horný upozornil na omezený pohyb chodců na chodníku v blízkosti stavby objektu ASKO v
souvislosti s výstavbou bytového domu Pražská brána, kdy je znemožněn pohyb po chodníku a
chodci musí vstupovat do vozovky.
Bylo dořešeno v kanceláři stavby za přítomnosti předsedy komise a p. Horného.
2. p. Horný upozornil na kaluže na části chodníku na ul. U Kovárny. Na místě samém bylo tentýž
den následně zjištěno, že se jedná o část chodníku, která tvoří stávající snížený vjezd k hřišti při ZŠ
Tererovo nám.
3. člen komise p. Zatloukal upozornil na prosychající javory na tř. Svornosti. Věc bude řešit s OŽP.
4. členové komise upozornili na chybějící strom a porušený obrubník po havárii motorového
vozidla. Člen komise p. Šulc záležitost dořeší s OŽP a SÚSOK.

5. Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 081 a 140.
Jednání bylo ukončeno v 18.0 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 3.12.2014.
Zapsala: Kateřina Vařeková
Vypracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
e-mail: neredin1234@seznam.cz

