
Komise městské části č. 12 Neředín

                                                 

                                                 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 3. 11. 2021

Účast: 
Kateřina Vařeková, Petr Hlatký, Jaromír Jurtík, Dis., Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., 
Miroslav Bureš, Pavel Zatloukal, Ing. Vilém Švec, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, 
Jolana Látalová, Jiří Křemínský
Omluveni:  Mgr. Martina Grmelová
Hosté: 

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

ODESLANÁ POŠTA
1. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/220319/2021/OMAJ/MR/Kra, spis. zn. 

MAJ-PR/301/1998/Kas/Kra - žádost o sdělení stanoviska k prodeji budovy č. p. 972 
a část pozemku parc.č. 1386 v k. ú. Neředín, v areálu letiště

2. SMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/232049/2021/OMAJ/MR/Ind, spis. zn. S-
SMOL/137297/2019/OMAJ/Ind – žádost o sdělení stanoviska k pachtu části 
pozemku parc.č. 487/4 při ul. Generála Píky za účelem užívání zahrádky.

3. sdělení stanoviska komise ve věci rekonstrukce dětského hřiště pro děti 3 – 12 let 
na ul. U Kovárny

4. SMOL, OMZOH – žádost o přemístění kontejnerů na tříděný odpad na ul. 
Neředínská od kapličky

5. stanovisko komise ve věci provozování sdílených kol a koloběžek

DORUČENÁ POŠTA

1. požadavek p. Doupalové a Zapletalové na ořez smrku na Tererově náměstí. 

Požadavek předán na odd. městské zeleně. Pracovníci po provedeném místním 

šetření sdělili, že ořez bude proveden v zimním období

2. SMOl, odd. městské zeleně – informace o plánovaném kácení 7 ks topolů bílých u 

parkoviště u křížení ulic Dělnická a Okružní. V této lokalitě bude provedena 



náhradní výsadba. Dále proběhne kácení 3 ks topolů na Tererově náměstí. Za 

kácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba 2 ks javoru na pozemku parc. č. 

621/1 v k. ú.  Nová Ulice

3. náměstkyně primátora E. Kolářová, DipMgmt se obrátila na komisi s žádostí o 

stanovisko k problémům, které způsobují osoby bez domova. Výskyt těchto osob 

je v níže uvedených lokalitách, ne všude ale působí problémy. 

- Úvoz – zdržují se většinou na soukromém pozemku. Byla informována MPO 

s žádostí o kontrolu. V její pravomoci je však řešení přestupků jen na 

veřejném prostoru (pozemky SMOl). Problematická je otázka bezpečnosti 

pohybu těchto osob na veřejné cestě. 

- tzv. Senická cesta (cyklostezka směr Křelov, Vojnice) – bývalý vojenský 

objekt

- ul. Politických vězňů – navazující objekt na trafostanici na pozemku parc. č. 

1371/1 ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., komise požádala o pravidelnou 

kontrolu MPO

- Globus – obtěžování zákazníků žebráním peněz 

- Tř. Míru – lavičky u hřbitovní zdi vedle vchodu na hřbitovy u krematoria

RŮZNÉ
1. byla provedena údržba zvonu na kapličce na ul. Neředínská. Byly rovněž 

vyměněny zámky na mříži. 
2. komise stanovila termíny jednání v roce 2022 – 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 

13.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.. Změna termínu je vyhrazena. Bude 
aktualizováno ve zveřejněných zápisech z jednání komise. 

Zapsala: Kateřina Vařeková
Zápis ověřil: Jaroslav Šulc                               

Příští jednání KMČ Neředín 1. 12. 2021 v 17:00 hodin




