Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 4.10.2017
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Martina Navrátilová, Jaroslav
Šulc, Kateřina Vařeková, Pavel Zatloukal, Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Mgr.
Vilém Skyba, Ing. Jan Švec, Mgr. Jiří Steiger, Mgr. Marek Mádr, doc. RNDr. Zdeněk
Szczyrba Ph.D.
Hosté: MPO 081, 055
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Program:
A. Zahájení
B. Kontrola usnesení
C. Odeslaná pošta
D. Doručená 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 13 členů komise.
Komise byla po celou dobu jednání usnášení schopná.
B. Kontrola usnesení
C. Odeslaná pošta
1. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/184941/2017/OMAJ/MR/Bel ze dne 10.8.2017 – žádost
o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 586/1 v k. ú. Neředín, roh ul.
Neředínská a Dělnická, za účelem výstavby rodinného domu.
2. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/175565/2017/OMAJ/MR/Cih ze dne 27.7.2017 – žádost
o sdělení stanoviska prodeji, případně k nájmu části pozemku parc. č. 2/95 a 265/8 v k. ú.
Neředín, ul. Kelstksá za účelem vybudování parkovacího stání pro nabíjení elektromobilů
D. Doručená pošta
1. Eltodo – pozvánka na výrobní výbor akce “Pražská – přechod pro pěší (úprava křižovatky
Pražská x Erenburgova včetně SSZ)” 20.9.2017 – komise bude na dalších výrobních
výborech žádat projektanta o sdělení jeho argumentace pro přesun přechodu, o doplnění
zeleně, návaznosti “zelené vlny” od tř. Foerstrova a Velkomoravská a návaznost na
urbanizaci území Na Šibeníku. Pan Bureš po diskuzi na jednání komise zpracoval
připomínky členů komise, které budou předány dle rozdělovníku účastníkům výrobního
výboru.

2. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/205522/2017/OMAJ/MR/Jir ze dne 6.9.2017 – žádost o
sdělení stanoviska k dlouhodobému nájmu částí pozemků parc. č. 315/9 a 556/1 v k. ú.
Neředín, v areálu letiště, za účelem umístění montovaného hangáru pro letadlovou
techniku. Komise nesouhlasí s nájmem a nedoporučuje jej. Bez existence koncepce
rozvoje území letiště nelze pozemky nahodile pronajímat. Dle místní znalosti by
požadovaným pronájmem byly narušeny stávající komunikační cesty.
3. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/203379/2017/OMAJ/MR/Ind ze dne 4.9.2017 – žádost o
sdělení stanoviska k žádosti pověřeného vlastníka SVJ Generála Píky č. p. 226, 227 o
zrušení stávajících zahrádek u domu č. o. 5, 7, parc. č. 244, 245 v k. ú. Neředín. Komise
po obsáhlé diskuzi nedošla k žádnému většinovému závěru a nebude se tedy vyjadřovat.
4. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/211657/2017/OMAJ/MR/Bel ze dne 18.9.2017 – na
vědomí rozhodnutí ZMO ve věci žádosti o prodej pozemku parc. č. 57/3 a části 575/1 v k.
ú. Neředín
5. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/211470/2017/OMAJ/MR/Bel ze dne 14.9.2017 - na
vědomí rozhodnutí ZMO ve věci žádosti o prodej pozemku parc. č.247/6 v k. ú. Neředín.
6. SMOL, majpr. odbor, čj. SMOL/213253/2017/OMAJ/MR/BMic ze dne 15.9.2017 – na
vědomí rozhodnutí ZMO ve věci žádosti o prodej části pozemku parc. č. 429/4 v k. ú.
Neředín
7. pozvánka na jednání k připravovanému projektu “Podnikatelská zóna Kasárna Neředín”,
dne 11.10.2017
8. SMOL, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/2016973/2017/OS/PK/Nan ze dne 20.9.2017 –
rozhodnutí ve věci zvláštního užívání komunikace na ul. Politických vězňů (chodník) za
účelem konání předvolebního mítinku dne 5.10.2017
9. e-mail Mgr. Kulvaita ze dne 2.10.2017 – dotaz na postup při žádosti o umístění lavičky
mezi bloky na ul. Norská 15,17 a 19,21. Předseda komise sdělí, že je nutná žádost SVJ.
10. Pozvánka na výrobní výbor akce “Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských
sítí” – 11.10.2017
11. SMOL, odbor sociálních služeb – žádost o spolupráci při zajištění informovanosti o
Dnech pro rodinu. Letáky budou umístěny ve vitrínách
12. ARIVA Morava a.s. – oznámení o úplné uzavírce silnice II/448 v obci Ústín ve dnech 6. –
9. 10. 2017
13. TSMO – plán prací na měsíc říjen
Jednání bylo ukončeno v 19:15 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 1.11.2017
Zapsala: Kateřina Vařeková

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

