Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 5.9.2018
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 12 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání
usnášeníschopná.
Odeslaná pošta
1. E-mail předsedy komise na OŽP MMOl ze dne 16.8.2018, sečení trávy v městské části
Neředín.
Doručená pošta
1. Pozvánka od KMČ Slavonín na kulturní vystoupení.
2. E-mail ze dne 31.8.2018, p. Tomáš Opatrný. Problém parkování na ul. E. Beneše. Zúčastnil se
jednání komise. Byl předsedou komise poučen o postupu při uplatnění žádosti o úpravu DZ.
3. Seznámení s návrhem na zpracování PD a s návhem na realizaci akce v rámci investic komise
na rok 2019, které byly předány OI MMOl.
4. E-mail OSMK MMOl ze dne 4.9.2018, "Aktualizace dopravního modelu 2018 -vyhodnocení
tramvajové linky U". Koncept odpovědi na tento dokument připraví člen komise p. Bureš.
5. E-mail OKR MMOl ze dne 15.8.2018, křižovatka tř. Míru x Pražská, problematika kongescí.
Návrh vyjádření k tomuto dokumentu připraví člen komise p. Bureš.
6. MMOl, odbor stavební, č.j. SMOL/201401/2018/OS/US/Cer ze dne 27.8.2018, zahájení
územního řízení "Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ".
7. E-mail MMOl, OVVI ze dne 15.8.2018, ukončení pracovního poměru vedoucího odboru.
8. TSMO, 15.8.2018, zápis o odevzdání a převzetí díla, chodník ul. Neředínská 8 - 12.
9. E-mail OVVI MMOl ze dne 7.8.2018, informace Ing. Jasinského z OŽP, odpadové
hospodářství.
10. E-mail OVVI MMOl ze dne 7.8.2018, odpověď k dotazu Mgr. Kauerové, na vědomí.
11. E-mail OVVI MMOl ze dne 5.9.2018, pozvánka na slavnost do Lošova.
12. E-mail OVVI MMOl ze dne 5.9.2018, pozvánka na slavnost do Nemilan.
Různé
1. Informace předsedy komise - 17.9.2018 se v obřadní síni radnice uskuteční slavnostní setkání
seniorů jubilantů městské části Neředín. Zúčastní se náměstek primátora Mgr. Filip Žáček a
předseda komise.
2. Na jednání komise se dostavil pan Roman Kurek ve věci volného pohybu psů na ul.
Neředínská. Možnosti řešení byly diskutovány s přítomným strážníkem MPO.

3. Člen komise Jaroslav Šulc seznámil přítomné s navrženými variantami ke zpracování
projektové dokumentacíe „Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“. Po
diskusi bylo dohodnuto připravit a uskutečnit veřejné projednání této dokumentace s občany ul.
Dělnická dotčenými touto stavbou a pozvat na toto projednání zástupce odboru investic MMOl,
OKR MMOl a projektanta.
Jednání se uskuteční dne 10.10.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti komise městské části v
přízemí bytového domu na Tererově nám. 2.
Zajistí členové komise.

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 3.10.2018 v 17. hod.

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

