
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 4. 9. 2019

Přítomni:
Kateřina Vařeková, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel 
Zatloukal, Jiří Křemínský, Jolana Látalová, Mgr. Vilém Skyba, Helena Svačinková,
Miroslav Bureš,

Omluveni:
Mgr. Martina Grmelová, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.,

Neomluven:
Petr Hlatký, 

Hosté:
strážník MPO (055)

Po prezenci zahájila předsedkyně komise Kateřina Vařeková v 17:00 hod. jednání 

komise městské části a řídila je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo 

přítomno 10 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

A. ODESLANÁ POŠTA

1. MMOl, odd. KMČ a DP – připomínky k připravované vyhlášce o pohybu osob 

se psy ve městě

2. MMOl, odd. KMČ a DP – připomínky k připravované vyhlášce o regulaci 

provozní doby předzahrádek – sjednocení zavírací doby do 22:00 hod.

3. MMOl, odbor investic, odd. sportu – připomínky k návštěvnímu řádu sportoviště 

Malý Noe

4. MMOl, odd. KMČ a DP, náměstkyně primátora Eva Kolářová, DipMgmt –

žádost o odvolání člena komise p. Hlatkého z důvodu dlouhodobé neúčasti na 

jednání komise

B.  DORUČENÁ POŠTA
1. MMOl, odbor majetkoprávní – na vědomí sdělení o rozhodnutí RMO ze dne 

12.8.2019 k prodeji pozemku parc. č. 265/423 v k. ú Neředín 

2. MMOl, odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji části 

pozemku parc. č. 516/1 v k. ú. Nová Ulice, Tererovo nám. za účelem příjezdu a 

Komise městské části č. 12 Neředín



údržby – komise s prodejem části pozemku nesouhlasí, protože na tomto 

pozemku se nachází nově opravený chodník. K vybudování sjezdu není nutné 

být vlastníkem dotčeného pozemku. 

3. MMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – sdělení k požadavkům na opravu 

městského mobiliáře – požadavek KMČ Neředín na odstranění 3 ks laviček na 

ul. Politických vězňů byl zařazen do registru požadavků a bude zahrnut do plánu 

prací

4. MMOl, odbor dopravy a územního rozvoje – sdělení k požadavku na vyřešení 

nepřehledné dopravní situace na ul. Okružní změnou vodorovného značení –

návrh je zpracováván, po vyjádření DI Policie ČR a státní správy bude 

realizováno

5. MMOl, odbor stavební, OPK, č. j. SMOL/212705/2019/OS/PK/Ste ze dne 

13.8.2019 – rozhodnutí o povolení záboru místní komunikace ul. Foerstrova 67 –

rekonstrukce plynovodní přípojky

6. TSMO – plán prací na měsíc září

7. MMOl, odd. KMČ a DP – žádost o nahlášení připravovaných akcí pořádaných 

KMČ v roce 2020, u kterých je nutné upravit rozsah nočního klidu formou 

novely obecně závazné vyhlášky.

8. MMOl, odd. KMČ a DP – nový harmonogram účasti předsedů KMČ na 

jednáních RMO a setkání RMO s komisemi. Společné jednání RMO a KMČ 

Tabulový vrch, Topolany a Neředín je plánováno na I. Q 2021.

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.

zapsala: Kateřina Vařeková

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 2. 10. 2019 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2




