
Komise městské části č.12 Neředín 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 14.3.2018 

 

Prezenční listina je uložena u předsedy komise.   

 

Po prezenci zahájil předseda komise v 17. hod. jednání komise městské části a řídil je po celou 

dobu jednání. Na jednání bylo přítomno 10 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 

usnášeníschopná. 

 

Kontrola plnění úkolů 

Komise bere na vědomí informace jednotlivých členů o plnění úkolů. 

 

Odeslaná pošta 

1. Čj. SMOL/16016606/2018/OMAJ/MR/Bel ze dne 18.1.2018 

2. OVVI MmOL, e-mail 19.2.2018, návrh úpravy textu statutu 

3. OVVI MmOL, e-mail 16.2.2018, informace o připravovaných akcích komise na rok 2018 

4. nám. primátora PhDr. Pavel Urbášek, 19.2.2018., návrh na odvolání člena komise doc. RNDr. 

Zdeňka Szczyrby, Ph.D. 

 

Doručená pošta 

1. Jan Švec, na vědomí e-mail 14.2.2018 pro Ing. Andreu Steigerovu, OŽP MmOL, odstraňování 

nepovolených výsadeb 

2. Miroslav Bureš, na vědomí e-mail 12.2.2018 pro Irenu Smolovou, dopravní spojení Neředín - 

Fakultní nemocnice 

3. Čj. SMOL/282670/2017/OMAJ/MR/Ind ze dne 6.12.2017. Žádost o sdělení stanoviska k 

prodeji p.č. 265/107 kú Neředín 

Návrh usnesení po diskusi: komise prodej nedoporučuje 

schváleno, odpovídá: předseda komise 

4. Čj. SMOL/037883/2018/OMAJ/MR/Jir ze dne 12.2.2018. Žádost o sdělění stanoviska k 

nájmu, popř. prodeji části p.č. 315/9 kú Neředín 

Návrh usnesení po diskusi: komise prodej nedoporučuje 

schváleno, odpovídá: předseda komise 

5. Čj. SMOL/005528/2018/OMAJ/MR/Bel ze dne 8.1.2018. Žádost o sdělení stanoviska k 

prodeji p.č. 247/22 kú Neředín 

Návrh usnesení po diskusi: komise prodej nedoporučuje 

schváleno, odpovídá: předseda komise 

6. Čj. SMOL/037910/2018/KVIDI/Hol ze dne 13.2.2018. Úplná uzavírka silnice II/448 ul. Tř. 

Míru 

7. Miroslav Bureš, e-mail ze dne 10.2.2018, hřiště v parku Malého Noe 



Návrh usnesení po diskusi: účastnit se výrobních výborů, projednat studii s KMČ za účasti 

zpracovatele a občanů 

schváleno, odpovídá: předseda komise + Miroslav Bureš 

 

Různé 

1. Ing. František Řihák, dotazy: 

a. problematika výhledu dopravní obsluhy bytového souboru Holandská čtvrť 

b. Politických vězňů 1B, toulavé kočky 

odpovídá: 

ad. a) předseda komise 

ad. b) Martina Navrátilová 

 

Jednání bylo ukončeno v 19. hod. Příští jednání komise se uskuteční 4.4.2018. 

 

Zapsal: Ing. František Minařík 

 

 

Ing. František Minařík 

předseda KMČ č.12 Neředín 

 

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc 


