Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 5.10.2016

Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, Mgr. Marek Mádr, Mgr.
Martina Navrátilová, Mgr. Jiří Steiger, Ing. Jan Švec, Pavel Zatloukal, RNDr. Jiří Fišer Ph.D.,
Mgr. Vilém Skyba, doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.,
Omluveni: JUDr. Lubor Ludma
Nepřítomni: Miroslav Bureš
Z přítomné veřejnosti vypsáni: Irena Horová, ul. Klusalova
Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 055, 226
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 předseda Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské části a
řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 11 členů komise. Komise byla
po celou dobu jednání usnášení schopná.
B.Kontrola usnesení
Komise bere na vědomí informace předsedy o plnění usnesení z jednání 7.9.2016.
C. Doručená pošta
1. MMOL, OVVI – vypořádání požadavků komisí řešených odborem koncepce a rozvoje.
Komise bere na vědomí.
2. KÚOK, odbor dopravy a silničního hospodářství, veřejná vyhláška opatření obecné povahy,
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici I/35, ul. Pražská.
Odstranění vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce při ul. Erenburgova.
Komise bere na vědomí.

3. MMOL, OS OPK, č. j. SMOL/205521/2016/OS/PK/Ste ze dne 16.9.2016 – rozhodnutí,
kterým se povoluje zvláštní užívání místní komunikace na tř. Míru (chodník u hřbitova) od
19.9.2016 do 14.10.2016, pokládka vodovodního řádu.
Komise bere na vědomí.
4. MMOL, OKR ze dne 20.9.2016 – částečná uzavírka ul. Neředínská ve dnech 3.10.2016 až
30.11.2016.
Komise bere na vědomí.
5. MMOL, OVVI, e-mail ze dne 27.9.2016, pozvánka na vernisáž výstavy Historické fotografie
Nemilan – 7.10.2016 v ZŠ Nemilany.
Komise bere na vědomí.
6. SMOL, majetkoprávní odbor, č. j. SMOL/192435/2016/OMAJ/MR/Jir ze dne 1.9.2016 – na
vědomí zamítavé stanovisko ZMO ze dne 30.8.2016 ve věci prodeje části pozemků parc. č. 429/4
a 557/6 v k. ú. Neředín.
Komise bere na vědomí.
7. SMOL, OVVI, e-mail ze dne 19.9.2016, žádost o spolupráci při revizi hranic KMČ. Jednání
ve věci 5.10.2016 se zúčastnil předseda komise, který podal informaci o průběhu jednání.
Komise bere na vědomí.
8. SMOL, OVVI – upozornění na začátek účinnosti novely zákona o veřejném pořádku od
1.10.2016 a žádost o zaslání návrhů komisí, pokud by na některé dny požadovaly zkrácení doby
nočního klidu. Na prosincovém zasedání ZMO bude přijata obecně závazná vyhláška.
Komise bere na vědomí.
9. MMOL, OŽP, e-mail ze dne 13.9.2016, žádost o stanovisko k odstranění laviček u domů
Dělnická 50 a Neředínská 82.
návrh usnesení:
Komise trvá na zachování lavičky na ul. Neředínská 82, slouží rodičům u dětského hřiště. V
případě rušení veřejného pořádku je nutno volat Městskou policii. Komise souhlasí s odstraněním
lavičky na ul. Dělnická 50.
termín: 2.11.2016
odpovídá: předseda komise
hlasování: pro/proti/zdržel 11/0/0
Usnesení bylo schváleno
10. SMOL, majetkoprávní odbor, č. j. SMOL/200835/2016/OMAJ/MR/Bel ze dne 13.9.2016 –
žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 1511/1 v k. ú. Neředín, pozemek pod
budovou trafostanice.
návrh usnesení:
Komise prodej doporučuje.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
hlasování: pro/proti/zdržel 11/0/0

Usnesení bylo schváleno
11. SMOL, majetkoprávní odbor, č. j. SMOL/180635/2016/OMAJ/MR/Bel ze dne 17.8.2016 –
žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 615/13 v k. ú. Neředín, pozemek pod
budovou trafostanice.
návrh usnesení:
Komise prodej doporučuje.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
hlasování: pro/proti/zdržel 11/0/0
Usnesení bylo schváleno
12. TSMO, dopis ze dne 26.9.2016, plán prací na říjen 2016.
Komise bere na vědomí.
D. Odeslaná pošta
1. Dopis, MMOL, OVVI, předseda komise ze dne 20.9.2016, porucha automatického zvonění
Kaple Panny Marie Loretánské na ul. Neředínská.
2. Dopis, MMOL, OVVI, předseda komise ze dne 20.9.2016, požadavek na zpracování
projektové dokumentace na ul. Norská - rekonstrukce komunikace, chodníků, kontejnerových
stání, řešení statické dopravy, pohyb cyklistů.
3. e-mail ze dne 28.9.2016, předseda komise, sdělení předsedovi KMČ Hejčín o předání e-mailu
p. Volejníka a jeho návrhu na spolupráci s KMČ Hejčín ve věci podpory navrhované světelně
řízené křižovatky v místě výjezdu od obj. ASKO v Neředíně na ul. Pražská. Komise podporuje
realizaci navrhované křižovatky, pokud studie prokáže její vhodnost.
4. e-mail Ing. Petru Poštulkovi ( Vodohospodářská inženýrská a projekční kancelář - projekt
"Dělnická – rekonstrukce stoky BXXIa10 a stoky BXXIa11") ze dne 12.9.2016, předseda
komise, stanovisko komise k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci.
5. e-mail ze dne 22.9.2016, MMOL, OVVI, předseda komise, odpověď na žádost o spolupráci
při revizi hranic KMČ – komise s předloženými návrhy změn hranic souhlasí.
E. Různé
1. p. Horová – požadavek obyvatel ul. Klusalova na zjednosměrnění ulice, snížení rychlosti na
30 Km/hod. a instalaci zpomalovacích prahů. Žadatelé předloží svůj požadavek doplněný o
podpisy bydlících na ul. Klusalova odboru koncepce a rozvoje MMOL. Jednání na OKR-u se
zúčastní předseda komise. Předseda komise zašle na OKR podpůrný dopis v předmětné věci.
Komise bere na vědomí.
2. Předseda podal informaci o kontrolních dnech na stavbě "Zvýšení parkovacích možností na
Tererově náměstí".
3. Člen komise Pavel Zatloukal informoval o tom, že řešil požadavek obyvatel domu Foerstrova
55,57 na odstranění torza lavičky, prořez stromů a odstranění náletových dřevin.

4. Předseda komise informoval o změně termínu slavnostního setkání jubilantů seniorů městské
části Neředín na 2. 11. 2016.
USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
C.9.
termín: 2.11.2016
odpovídá: předseda komise
C.10.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
C.11.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 2.11. 2016
Zapsala: Kateřina Vařeková
Zpracoval: Ing. František Minařík

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

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

