
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2020

Přítomni:
Kateřina Vařeková, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel 
Zatloukal, Helena Svačinková, Mgr. Martina Grmelová, Ph.D., Petr Hlatký, Mgr. Petra 
Svobodová, Jiří Křemínský, Miroslav Bureš, Jolana Látalová,

Omluveni:
Mgr. Vilém Skyba,

Hosté:
strážník MPO 081
MUDr. René Dryml, Ph.D.

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 12 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

A. ODESLANÁ POŠTA

1. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/333907/2019/OMAJ/MR/Ind, spis. zn. 
S-SMOL/137297/2019/OMAJ/Ind – žádost o sdělení stanoviska k pachtu části 
pozemku parc. č. 487/4 v k. ú. Neředín, ul. Gen. Píky, za účelem užívání 
zahrádky. 

2. e-mail RNDr. Žáková – připomínky k plánované rekonstrukci inženýrských sítí 

ul. Dělnická (horní část) – předána odpověď odboru investic

B.  DORUČENÁ POŠTA

1. MMOl, odd. KMČ a DP – v rámci zefektivnění využívání finančních prostředků 

určených na svoz komunálního odpadu a likvidaci černých skládek vedení SMOl 

zvažuje následující opatření: 

- konání sběrových sobot jen na omezeném počtu stanovišť a v omezeném čase

- spoluúčast KMČ na financování sběrových sobot. Náklady na jedno stanoviště 

činí cca 60 000,- Kč, je navržena 50% spoluúčast KMČ, tedy 30 000,- Kč.  

Stanovisko KMČ Neředín: komise nemá zájem na uskutečnění sběrové soboty 

v Neředíně. 

Komise městské části č. 12 Neředín



Občané mohou využívat sběrový dvůr v městské části (za hřbitovem). 

Provozní doba: Pondělí – sobota od 9 do 17 hod, polední přestávka 13:00 -

13:30, neděle 9:00 - 13:00.

2. SMOL, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – oznámení o kácení 

dřevin 

- ul. Rumunská 16 – lípa

- tř. Míru 100 (před kamenosochařstvím) – lípa

Je nařízena náhradní výsadba celkem 3 ks dřevin.

3. e-mail p. Tomáš Novotný – dotaz na eventuální plánovanou výstavbu cyklostezky 

vedoucí od tř. Míru podél hřbitovní zdi směrem ke Globusu a dále na Řepčín. 

SMOl zadalo vypracování projektové dokumentace. Některé pozemky, kde by 

mohla tato cyklostezka vést, nejsou v majetku SMOl. Termín vlastní realizace 

zatím není znám.

4. MMOl, odd. KMČ a DP – rozpis účasti předsedů KMČ na jednání RMO v 1. 

pololetí 2020. Účast předsedkyně KMČ Neředín je naplánována na 11. 5. 2020. 

5. MMOl, odbor majetkoprávní – oznámení o stanovisku RMO a ZMO ve věci 

nájmu pozemku parc. č. 1575/4 v k. ú. Neředín – schváleno. Prodej nebyl 

schválen. 

6. Český statistický úřad informuje občany, že bude v době od 1. 2. do 24. 5. 2020 

provádět ve vybraných domácnostech šetření pod názvem „Životní podmínky 

2020“. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a průkazem 

zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. 

C. RŮZNÉ

1. MUDr. René Dryml, Ph.D. se obrátil na komisi se žádostí o intervenci ve věci 
plánované stavby bytového domu vč. oplocení, zpevněných ploch a napojení na 
dopravní infrastrukturu na pozemku parc. č. 64/6 v k. ú. Neředín (ul. Neředínská x 
Pod Strání). Komise sdělení vzala na vědomí a dopis bude předán odboru 
stavebnímu MMOl. Není však v pravomoci KMČ intervenovat ve věci jakékoli 
stavby u stavebního úřadu, který vykonává státní správu v přenesené působnosti. 

2. komise projednala návrhy čerpání finančních prostředků alokovaných pro KMČ 
Neředín:

- Estetizace veřejného prostranství

předlažba části chodníku 
30/30

ul. Politických vězňů 1d naceněno TSMO
166 932,- Kč

bezbariérové úpravy 
chodníku

ul. Helsinská naceněno TSMO
161 225,- Kč



- Opravy komunikací (ODÚR)

- Opravy z položky Opravy a služby KMČ

ul. Lomená od č. o. 7 
po ul. Pod Strání

předlažba 30/30, cena 136 566,- Kč
Poškozená stará dlažba, návaznost na již dříve opravený úsek

- Požadavky na opravu z částky 2,7 mil. – schvalovánou RMO

D. POŽADAVKY NA MMOL
1. odstranění staré nepoužívané vitríny na pozemku 515/2 na tř. Míru (u bývalé 

samoobsluhy, směr ul. Helsinská)

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod.

zapsala: Kateřina Vařeková

ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 4. 3. 2020 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2

roh ul. U Kovárny x 
tř. Míru

oprava propadlého chodníku, kde se po dešti drží voda

cena 234 272,- Kč
přístupové chodníky 
ke vchodu do domu 
ul. Norská 15 a 17

předlažba 40/40, cena 46 157,- Kč

chodník tř. Míru x 
Helsinská (u bývalé 
samoobsluhy)

předlažba 40/40, cena 415 509,- Kč. 
Prostor s vzrostlou lípou po odstranění nepoužívaného 
novinového stánku. Dlažba poškozená. 




