
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 12
Neředín

Č. 11 / 2022 07. 12. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Kateřina Vařeková, Mgr. Martina Grmelová, Ing. Rostislav Šnajdr, Mgr. Petra Svobodová
Ph.D., Petr Hlatký, Ing. Vilém Švec, MUDr. Dagmar Malotová

Hosté: p. Jaroslav Šulc, p. Terezie Pilarová, p. Jaromír Jurtík, ing. Zdeněk Rozsypal, p. Miroslav
Bureš

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Komise schválila následující program:
a) podněty vůči MPO
b) nominace nových členů
c) navržení termínů jednání KMČ pro rok 2023
d) odeslaná a doručená pošta
e) různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Na podnět p. Rozsypala byl strážník MPO (081) požádán o kontrolu důsledného dodržování zóny 30 v oblasti ul.
Svornosti, U Kovárny a Kmochova (nedodržování rychlosti, nedodržování přednosti zprava). 

03 Vystoupení hostů

Oprava vozovky SO 101, úsek 1,  na Tř. Svornosti
Ing. Rozsypal, předseda SVJ Tř. Svornosti 48 - 50, vystoupil s kritikou opravy vozovky realizované v úseku od
křižovatky ul.Kmochova a tř. Svornosti ke křižovatce tř. Svornosti a U Kovárny. Poukázal na následující
nedostatky:
a) snížení počtu parkovacích míst (z původně plánovaných 116 na 95)
b) nevhodně rozmístěná zeleň - pruh trávníku mezi parkovacími místy a chodníkem u prodejny Lidl neumožní
zákazníkům prodejny, kteří přijedou autem, projít přímo k prodejně a buď musí jít přes trávník, nebo musí celý
blok parkovacích míst obejít po rušné vozovce.
c) špatně vyspádované odvodnění vozovky směrem k domům 46 - 50
d) nefunkční zpomalovací práh - nájezdová rampa je příliš dlouhá (2 m), převýšení je pouze 6 cm, což umožňuje
řidičům práh přejíždět vyšší než povolenou rychlostí. Použitý materiál (štípaná žulová kostka do betonu) navíc v
daném úseku výrazně zvyšuje hlučnost. 
e) nevhodné umístění nově zasazených stromů ve vztahu k osvětlení - svítidla jsou umístěna v blízkosti míst pro
přecházení, ovšem jsou u nich vysazeny stromy, které svou předpokládanou výškou svítidla zastíní a sníží tak
viditelnost v místech určených pro přecházení. Toto v kombinaci s absencí vyznačeného přechodu učiní
přecházení vozovky v daném úseku nebezpečným.  
K výše zmíněným výtkám dodal ing. Rozsypal fotodokumentaci (viz příloha).
Ing. Rozsypal psal tento podnět již do Radničních listů, ale bylo mu sděleno, že se rekonstrukce daného úseku
řídila regulačním plánem RP22. Z tohoto důvodu se obrací na KMČ a žádá, aby byl jeho podnět uveden v
zápise a aby KMČ iniciovala jednání zástupců SVJ příslušných domů (tř. Svornosti č. 46 - 50) s odborem
dopravy a odborem městské zeleně.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu



Údržba zeleně na ul. Čapka Choda - V realizaci
Starší požadavky
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: Dělnická 11 - oprava lavičky - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 07. 09. 2022: Odstranění dožilých laviček - ul. Norská č. o. 20, 22, 24 - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

05.1 žádost p. Ireny Drábkové o řešení dopravní situace

P. Drábková se obrátila na komisi s žádostí o řešení provozu tramvajových linek v Neředíně, který souvisí s
úpravou jízdního řádu platného od 17.11. Jako hlavní problémy uvedla:
a) přeplněné ranní spoje (již na zastávce Hřbitovy se v exponovaných časech nedá nastoupit do tramvaje)
b) zrušení linky U, která umožňuje dostat se bez přesedání do nemocnice 
c) ukončení linky 7 ve směru od Tržnice již před 20.00 (později jede jen poslední spoj na nám. Hrdinů).
Žádá komisi o zahájení jednání s DPMO ohledně obnovení linky U a ukončení provozu tramvaje 7 před 20:00. 
Vzhledem k tomu, že KMČ nepřísluší tento podnět řešit, bude mailovou cestou předán odboru dopravy a
územního rozvoje. Souběžně bude kontaktována Rada seniorů, která se chystá v dané záležitosti rovněž
intervenovat, a bude postupováno v součinnosti s ní. 
 

05.2 žádost ing. Vaňka o vyznačení zákazu parkování v ul. Družstevní

Ing. Vaněk se obrátil na KMČ s prosbou o projednání možného řešení bezpečného výjezdu z jeho garáže (ul.
Družstevní 23), který mu opakovaně komplikují vozidla stojící na protější straně vozovky (viz příloha). Jako
možné řešení navrhuje vyznačení vodorovného značení na komunikaci proti vjezdu do jeho domu, které by
zakazovalo stání v šířce vjezdu do jeho garáže, aby z ní mohl vyjíždět bez rizika, že poškodí naproti stojící
vozidla. 
Vzhledem k tomu, že není v kompetenci KMČ rozhodovat o značení vozovky, bude tento návrh přeposlán
příslušnému odboru dopravy a územního rozvoje k projednání. Ing. Vaňkovi bylo doporučeno, aby v případě
nedodržení zákonem stanovené průjezdnosti komunikace neprodleně telefonicky kontaktoval MPO, která na
místo vyšle hlídku.

05.3 informace MPO o rozmístění represivních radarů

Komise obdržela od MPO přehled míst, kde se v současnosti provádí měření rychlosti represivním radarem (v
městské části Neředín je to tř. Míru od křižovatky s ul. Čechova po křižovatku s ul. Neředínská). Komise vede
informaci v patrnosti a zatím neplánuje požadovat větší počet měřičů. 

05.4 nominace nových členů

O místo v KMČ 12 se ucházelo 7 kandidátů: Miroslav Bureš, Mgr. et Mgr. Terezie Pilarová Ph.D., Jiří Klimeš,
Vilém Skyba, Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík Dis. a Pavel Zatloukal.
Pro nominaci 2 nových členů komise jednomyslně schválila následující způsob volby: 
a) hlasování bude tajné, přítomní členové komise dostanou hlasovací lístky se jmény všech kandidátů, kde
zaškrtnou maximálně 2 jména
b) pokud po sečtení hlasů nedosáhnou dva kandidáti nadpoloviční počet hlasů (členů komise je 8, je třeba
získat 5 hlasů), vyberou se dva uchazeči s nejvyšším počtem hlasů a u nich proběhne potvrzovací hlasování
formou aklamace.  Získá-li 1 z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, bude nominován, a druhý kandidát v
pořadí, který získá nejvíce hlasů, musí být potvrzen aklamací. 
Všichni přítomní kandidáti (M. Bureš, T. Pilarová, J. Šulc, J. Jurtík) se krátce představili. J. Klimeš, který se ze
zasedání omluvil, se představil prostřednictvím mailové zprávy, která byla na zasedání přečtena. 
Následně proběhla tajná volba, jejíž výsledky byly následující:
J. Jurtík - 6 hlasů
J. Šulc - 5 hlasů
T. Pilarová - 1 hlas
J. Klimeš - 1 hlas
P. Zatloukal - 1 hlas
M. Bureš - 0 hlasů
V. Skyba - 0 hlasů
Na základě volby komise doporučuje Radě města nominovat jako nové členy p. J. Jurtíka a p. J. Šulce, kteří
získali v 1. kole volby nadpoloviční většinu hlasů.  Hlavním kritériem výběru obou kandidátů byl jejich dlouholetý
zájem o činnost KMČ, pravidelná účast na jejích zasedáních i v dobách, kdy sami členy KMČ nebyli, a aktivní a
fundovaný přístup při řešení problémů spjatých s činností KMČ. 



 
 
 

05.5 schválení termínů zasedání KMČ v r. 2023

Komise se usnesla, že se bude scházet v tradiční čas 17.00 a to v následujících termínech: 
4. ledna 2023
1. února 2023
1. března 2023
5. dubna 2023
3. května 2023
7. června 2023
12. července 2023
2. srpna 2023
6. září 2023
4. října 2023
1. listopadu 2023
6. prosince 2023

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Vyjádření k předmětné žádosti - prodej nemovité věci (parc. č. st. 1242 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Neředín
Pro Bc. Veroniku Královou:
Ve věci prodeje parc. č. st. 1242 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Neředín) se komise
jednomyslně shodla, že prodej nedoporučuje. Své stanovisko opírá o fakt, že odbor strategie a řízení prodej již
dříve nedoporučil z toho důvodu, že na předmětné území existuje zpracovaná studie. Ve shodě s odborem
strategie a řízení komise doporučuje pouze pronájem dané parcely.
Usnesení:

KMČ nedoporučuje prodej parcely č.st. 1242. Doporučuje její pronájem. 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 žádost o vyvolání jednání zástupců SVJ tř. Svornosti 46 - 50 se zástupci OMZOH a ODUR o rekonstrukci Tř.
Svornosti (vozovka SO 101, úsek 1 mezi křižovatkou Svornosti/Kmochova a křižovatkou Svornosti/U Kovárny)

Vzhledem k opakovaným stížnostem občanů na nedostatky v rekonstrukci vozovky v úseku mezi křižovatkou
Svornosti/Kmochova a křižovatkou Svornosti/U Kovárny žádáme o vyvolání
jednání zástupců SVJ tř. Svornosti 46 - 50 se zástupci Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
(OMZOH) a Odboru dopravy a územního rozvoje (ODUR). Hlavními požadavky které by měly být předmětem
jednání, jsou:
a) přesadit stromy u lamp VO, aby nebránily dopadu světla na vozovku
b) upravit zpomalovací práh (zvýšit ho a zkrátit nájezd), aby nutil řidiče jet požadovanou rychlostí 30 km/hod
c) opravit odvodnění vozovky směrem k domům č. 46 - 50, aby bylo funkční 
Nedostatky jsou fotograficky zdokumentovány v sekci 3 stávajícího zápisu.
Kontaktní osobou zastupující SVJ je ing. Rozsypal (kontakt na něj je k dispozici u předsedkyně KMČ12)

2 žádost o doplnění vodorovného značení na ul. Družstevní

Žádáme odbor dopravy a územního rozvoje o projednání žádosti Ing. Vaňka. Vozidla opakovaně parkující proti
vjezdu do jeho garáže na ul. Družstevní 23 mu brání v bezpečném výjezdu (ing. Vaněk mívá za autem i jízdní
kola na tažném zařízení, což auto prodlužuje a hrozí riziko poškození parkujících vozidel). Ing. Vaněk žádá, zda
by bylo možné vyznačit vodorovné značení na komunikaci proti vjezdu do jeho domu, které by zakazovalo stání
v šířce vjezdu do jeho garáže. (k bodu 5.3)

08 Obecné informace



08.1 Termín jednání KMČ

Další jednání KMČ12 proběhne ve středu 4. ledna.2023 v 17.00 v zasedací místnosti v přízemí bytového domu
č. 2 na Tererově náměstí (vedle pobočky knihovny). 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 11 / 2022

Datum schválení zápisu: 14. 12. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Petra Svobodová Ph.D.

Zapsal/a:
Mgr. Petra Svobodová Ph.D.

Ověřil/a:
Kateřina Vařeková


