Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 4.2.2015
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel
Zatloukal, Jaromír Jurtík Dis., Miroslav Bureš, Mgr. Soňa Vodáková, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.,
Nepřítomni: Radek Haviger, Mgr. Petr Šarapatka, Jan Kouřil, Benedikt Záhora
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Program:
A. Zahájení
B. Doručená pošta
C. Různé
A. Zahájení
Po prezenci zahájil předseda Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské části a
řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 9 členů komise. Komise byla po
celou dobu jednání usnášeníschopná.
B. Doručená pošta
1. MMOl, OŽP, č. j. SMOL/262399/2014/OZP/VH/Zvo ze dne 15.12.2014 – výzva k provedení
kontrolní prohlídky stavby ve věci Revitalizace vodních toků – rybník Neředín dne 16.1.2015.
Účastnili se: Ing. Minařík, p. Zatloukal.
Na kontrolní prohlídce bylo dohodnuto:
- bude proveden monitoring výpustního objektu
- výsledky monitoringu budou zohledněny v zadávací projektové dokumentaci. Tato skutečnost
patrně povede k navýšení předpokládaných nákladů a může být v zadávací dokumentaci následně
zohledněna návrhem etapizace stavby.
- p. Zatloukal předá p. Brázdové z MMOL kontakty firem vhodných pro provedení monitoringu
- p. Zatloukal bude přizván jako konzultant za KMČ Neředín při zpracování zadávací PD
KMČ bere na vědomí.
2. Harmonogram sběrových sobot – jaro 2015. Pro Neředín - 18.4.2015 roh ulic Stiborova x U
Kovárny.
KMČ bere na vědomí.
3. MMOl, OVVI, Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 26.1.2015 – změny při vyplácení odměn členů
komisí.
KMČ bere na vědomí.
4. MMOl, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/265639/2014/OMAJ/MRPD/Skr ze dne 20.1.15 –
žádost o sdělení stanoviska k nájmu části pozemku parc. č. 499/3 v k. ú. Neředín, Tř. Míru, za
domy č. o. 34 a 36, za účelem oplocení z důvodu zamezení znečišťování části pozemku
návštěvníky přilehlého baru a ochrany domů vzhledem k opakovanému násilnému vniknutí
zlodějů.
Komise nemá námitek za předpokladu, že bude zachována průchodnost přilehlého chodníku.
KMČ schvaluje.

termín: ihned
odpovídá: předseda komise

C. Různé
1. K bodu Doručená pošta č. 3 jednání KMČ ze dne 7.1.2015:
3. e-mail p. Otevřela ze dne 28.12.2014 ve věci zimní údržby chodníků na ul. U Kovárny.
Předseda komise zaslal tuto korespondenci TSMO p. Vacové, která je pověřena spoluprací s
KMČ.
Podnět byl předán p. Vacové (TSMO). Ta jej předala p. Zívalovi (TSMO) s žádostí o zaslání
odpovědi o výsledku řešení předsedovi komise, což se do dnešního dne nestalo. Předseda komise
se obrátí s žádostí o odpověď obratem na p. Zívalu.
KMČ schvaluje
termín: 4.3.2015
odpovídá: předseda komise
2. člen komise p. Bureš se obrátil na přítomného strážníka MPO se žádostí o prověření povolení
umístění reklamního zařízení typu „A“ v zeleni ostrůvku na křižovatce ul. Neředínská x
Okružní.
3. 15.2.2015 se uskuteční tradiční masopustní obchůzka Neředínem připtavená KMČ spolu s
folklorním souborem Krajina. Upoutávka bude umístěna do informačních vitrín a na webové
stránky komise.
KMČ bere na vědomí.
4. Rekonstrukce komunikací ul. Neředínská, Letců a U Dvora:
Od obyvatel ul. Letců vznikl požadavek na vybudování zpomalovacího prahu v ul. Neředínská.
Předseda komise se sešel s projektantem akce p. Maškem. Nad zastavovací situací rekonstrukce
vytipovali možná místa umístění prahu na ul. Letců. Následně se předseda komise sešel na místě
samém s p. Burešem. Byla vytypována s fotodokumentací možná místa na umístění prahu v ul.
Letců a výhledově v ul. Neředínská:
- mezi ul. Západní a Lomenou (u zahrady p. Andrese)
- mezi ul. Západní a Na Vyhlídce (u zahrady p. Vykydala)
- na ul. Neředínské u kapličky
Následně bylo dohodnuto:
- p. Bureš osloví p. Maška a p. Tomáškovou (MOVO, investor akce) se žádostí o sdělení
harmonogramu stavby, dopravního omezení pro obyvatele, event. objízdné trasy.
- p. Bureš zástupce MOVO seznámí s požadavkem občanů ul. Letců na stavbu zpomalovacích
prahů a se žádostí o účast pověřených členů komise na první schůzce v souvislosti se zahájením
stavby.
I nadále platí, že p. Bureš a JUDr. Ludma zajistí včas vyjádření těch vlastníků sousedních
pozemků na ul. Letců, kteří budou případnou realizací dopravních opatření dotčeni.
KMČ schvaluje
odpovídá: p. Bureš, JUDr. Ludma
termín: průběžně
5. Jednání se zúčastnil strážník MPO 081.

USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
B.4.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
C.1.
termín: 4.3.2015
odovídá: předsea komise
C.4.
odpovídá: p. Bureš, JUDr. Ludma
termín: průběžně
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 4.3.2015.
Zapsala: Kateřina Vařeková
Vypracoval: Ing. František Minařík

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

