
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 12
Neředín

Č. 5 / 2022 04. 05. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Kateřina Vařeková, Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Miroslav Bureš, Jolana Látalová,
Mgr. Petra Svobodová Ph.D., Petr Hlatký, Jaromír Jurtík DiS., Pavel Zatloukal, Ing. Vilém
Švec

Hosté: strážník MPO (081), p. Zdeňka Plachá, p. Tereza Vrbová

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Komise schválila program schůze, který obsahuje pevné body

podněty vůči MPO, podněty občanů vůči komisi
odeslaná a doručená pošta
požadavky KMČ vůči SMOl
různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Doplnění vodorovného dopravního značení na ul. Dělnická

p. Plachá požaduje doplnění vodorovného dopravního značení (žlutá čára) při výjezdu z garáží na ul. Dělnická,
kde dle jejího vyjádření parkují vozidla a nelze bezpečně vyjet z prostor garáží.

03.2 Vrak

p. Plachá požaduje odstranění údajného vraku vozidla. Nedokázala však lokalizovat jeho polohu. 

03.3 třída Svornosti 50 - vybudování kontejnerového stání

p. Vrbová požaduje vybudování kontejnerového stání u domu na tř. Svornosti 50. Stávající kontejnery na odpad
stojí na komunikaci s vyznačeným vodorovným dopravním značením, které zakazuje parkování u kontejnerů.
Přesto tam vozidla parkují. Zřízením nového kontejnerového stání (jako např. na ul. Dělnická - viz příloha) dle
mínění p. Vrbové se navýší počet parkovacích míst.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 60/2021 ze dne 16. 12. 2021: oprava zakrytí kontrolní šachty - Předáno
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Oprava zámku vitríny - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Rozpočet KMČ - V realizaci



05 Projednávané záležitosti

05.1 Oprava části chodníku na ul. Dělnická

Na KMČ Neředín se cestou emailu obrátila p. Hradilová s požadavkem na opravu části chodníku na ul. Dělnická
(za tělocvičnou ZŠ) - viz přílohy (situace, foto). Požadavek bude předán odboru dopravy a územního rozvoje. 

05.2 Ul. Dělnická a Tererovo nám. - úklid komunikace

Na KMČ Neředín se cestou emailu obrátila p. Hradilová s požadavkem na vyčištění komunikace na ul. Dělnická
a Tererovo nám. od starého listí, jehličí a větví, které ucpávají kanalizaci. Požadavek byl předán k vyřízení
TSMO. Dle sdělení úklid chodníků a komunikace bude proveden v rámci blokového čištění dne 16.5.2022 jedna
strana a dne 23.5.2022 druhá strana.

05.3 ul. Dělnická - odstranění starých přístřešků na popelnice

P. Hradilová cestou emailu požaduje odstranění starých zděných přístřešků na popelnice na ul. Dělnická, které
již neslouží svému původnímu účelu a jsou ve špatném stavu. 

05.4 Hřiště na ul. U Kovárny

Oddělení sportu a správy městských sportovních zařízení se na KMČ Neředín obrátilo s dotazem na využívání
hřiště na ul. U Kovárny (vedle MŠ). Hřiště je oploceno, má povrch z asfaltu. Je hojně využíváno na míčové hry,
pozemní hokej atd. KMČ požaduje opravu oplocení a nastříkání lajn na různé druhy míčových sportů. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Doplnění vodorovného dopravního značení na ul. Dělnická

p. Plachá požaduje doplnění vodorovného dopravního značení (žlutá čára) při výjezdu z garáží na ul. Dělnická,
kde dle jejího vyjádření parkují vozidla a nelze bezpečně vyjet z prostor garáží. (viz bod zápisu 3.1)

2 Vybudování kontejnerového stání u domu tř. Svornosti 50

p. Vrbová požaduje vybudování kontejnerového stání u domu na tř. Svornosti 50. Stávající kontejnery na odpad
stojí na komunikaci s vyznačeným vodorovným dopravním značením, které zakazuje parkování u kontejnerů.
Přesto tam vozidla parkují. Zřízením nového kontejnerového stání (jako např. na ul. Dělnická) dle mínění p.
Vrbové přibude parkovací stání. (bod programu 3.3)

3 Oprava chodníku na ul. Dělnická

Na KMČ Neředín se cestou emailu obrátila p. Hradilová s požadavkem na opravu části chodníku na ul. Dělnická
(za tělocvičnou ZŠ) - viz přílohy (situace, foto). Bod programu 5.1.

4 Ul. Dělnická - odstranění přístřešků na popelnice

P. Hradilová cestou emailu požaduje odstranění starých zděných přístřešků na popelnice na ul. Dělnická, které
již neslouží svému původnímu účelu a jsou ve špatném stavu. Bod programu 5.3.

08 Obecné informace

Příští jednání KMČ Neředín se uskuteční ve středu 1. 6. 2022 v 17:00 hodin.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 13. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Kateřina Vařeková

Zapsal/a:
Kateřina Vařeková

Ověřil/a:
Jaroslav Šulc


