Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 6.6.2018
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 11 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. E-mail předsedy komise na OKR MmOL, 13.5.2018, přeposlání připomínek Mgr. Poučkové.
2. E-mail předsedy komise na OŽP MmOL, 13.5.2018, přeposlání připomínek Mgr. Poučkové.
3. E-mail předsedy komise členům komise, 15.5.2018, žádost o účast na VV Tererovo nám. dne
22.5.2018, 14 hod., zasedačka OKR.
4. E-mail předsedy komise na OKR MmOl, 23.5.2018, žádost o vypracování odpovědi na
připomínky p. Ješiny.
Doručená pošta
1. E-mail ze dne 24.5.2018, Jitka Jurkovičová, žádost o opravu chodníku na tř. Svornosti před
č.o. 50-54. Oprava byla provedena.
2. MmOL, OKR ze dne 22.05.2018, částečná uzavírka ul. Letců.
3. E-mail MmOL, OKR ze dne 6.6.218, pozvánka na VV studie lokality "Hřiště Malý Noe"
13.6.2018., zasedačka OKR.
4. MmOL, OŽP ze dne 25.5.2018, Kasárna Neředín, kanalizace, změna stavby před dokončením.
5. E-mail ze dne 30.5.2018, OKR, Ing. Luňáček, žádost na MPO o umístění kamery na
křižovatku Pražská x tř. Míru.
6. MmOL, odbor majpr. ze dne 25.5.2018, sdělení ve věci převodu komunikací včetně pozemků
při ul. Klusalova do vlastnictví SMOL.
7. E-mail ze dne 3.5.2018, člen komise p. Bureš - ve věci přemístění inf. vitríny na ul.
Neředínská.
8. E-mail ze dne 3.5.2018, člen komise p. Bureš - ve věci odkladu realizace podnikatelské zóny
Letiště Neředín.
9. SMOL, odbor majpr ze dne 25.4.2018, nájem části pozemku p.č. 265/464 a 265/463,
předzahrádka.
Komise nájem doporučuje. Dořeší předseda komise.

10. E-mail ze dne 15.5.2018, p. Ješina, připomínky k parkování na ul. Okružní. Dořeší předseda
komise.
11. E-mail ze dne 28.5.2018, MmOL, OKR, informace o konzultaci Tererova nám. ve věci potřeb
evakuačního centra.
Různé.
1. Připomínky a náměty přítomných občanů. Bylo dohodnuto, že tyto předají písemně tajemnici
komise k následnému dořešení.
2. Člen komise p. Šulc, upozornění MP (č. 024) na parkování v křižovatce ulic Dělnická x
Okružní, "trojúhelník". MPO prověří.
Zapsal: Ing. František Minařík.
Jednání bylo ukončeno v 19.hod.
Příští jednání komise se uskuteční 11.7.2018 v 17. hod.

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
neredin1234@seznam.cz

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

