Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 19. 5. 2020
Přítomni:
Kateřina Vařeková, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, DiS., Pavel
Zatloukal, Mgr. Martina Grmelová, Petr Hlatký, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., Jiří
Křemínský, Miroslav Bureš, Jolana Látalová,
Omluveni:
Helena Svačinková, Mgr. Vilém Skyba,
Hosté:
strážníci MPO
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 11 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
Komise zasedala po ukončení nouzového stavu. Dokumenty, které byly v době
nouzového stavu zasílány elektronicky do emailové schránky komise, předsedkyně
komise průběžně předávala členům. Neodkladné záležitosti byly řešeny elektronickou
formou. Ve vitrínách komise byly zveřejněny důležité informace a telefonické
kontakty na infolinky.
DORUČENÁ POŠTA
1. tisková zpráva SMOl – úřední dny magistrátu v jednotlivých budovách a na
pracovištích – v současné době byl obnoven provoz jednotlivých pracovišť ve
standardním režimu
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Na vybraných pracovištích jseou v provozu elektronické systémy rezervace
termínu návštěvy. Je třeba upozornit, že v současné době je zájem veliký a většina
nabízených termínů je obsazena až do června.
2. SMOl,
odbor
dopravy
a
územního
rozvoje
–
č.
j.
SMOL/103650/2020/ODUR/DIMHD/Hol ze dne 6.5.2020 – vyjádření k
přechodnému dopravnímu značení na ul. Dělnická od 1.6. do 31.7.2020 z důvodu
rekonstrukce plynového potrubí
3. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – zábor veřejného

prostranství na ul. Kmochova, Foerstrova a Svornosti od 11.5. do 8.6.2020 z
důvodu výkopových prací (pokládka optických kabelů)
4. MMOl, odbor stavební – č. j. SMOL/104381/2020/OS/PK/Ste ze dne 7.5.2020 –
rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace – umístění letní předzahrádky
SPORT BAR PREMIER 21, tř. Míru 8
5. SMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – z důvodu změny
klimatických podmínek a stavu vegetačních ploch byl přehodnocen již vydaný
harmonogram seče zeleně. Seč bude prováděna po monitoringu travnatých ploch za
účasti zástupce oddělení městské zeleně a zástupce střediska zeleně TSMO.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod.
zapsala: Kateřina Vařeková
ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 3. 6. 2020 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2

