
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 12
Neředín

Č. 1 / 2023 04. 01. 2023 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: p. Jaroslav Šulc, p. Jaromír Jurtík, paní M. Vranová, zástupci MPO 122 a 186

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Komise schválila následující program:a) podněty vůči MPOb) odeslaná a doručená poštac) požadavky KMČ
vůči SMOl
d) různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Strážníci MPO (122, 186) byli požádáni o pravidelnou kontrolu, zda dodávky parkující na Okružní ulici dodržují
bezpečnou vzdálenost od přechodu z ul. U Kovárny k ulici Družstevní, která je vymezena žlutým značením.
Upozorňujeme, že místním ohledáním bylo zjištěno, že žluté značení je velice špatně viditelné z důvodu nánosu
nečistot a degenerace barvy, a bylo by třeba ho obnovit. 

03 Vystoupení hostů

03.1 odstranění přístřešku na popelnice na ul. Svornosti

Paní Vranová vznesla dotaz, zda by mohl být odstraněn přístřešek pro popelnice, který je na ul. Svornosti mezi
čísly 46 - 48. Komise v minulém funkčním období vytvořila soupis přístřešků navržených na odstranění, u nichž
však bylo třeba vyjasnit majetkoprávní vztahy. Komise ověří na majetkoprávním odboru, zda k tomu již došlo a
jaký je tudíž další možný postup.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

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) -
V realizaci: jednání se uskuteční ve středu 1.2. v 10.00 v zasedací místnosti odboru dopravy a územního
rozvoje MMOl, Hynaisova 10, dveře č. 3.20. 
žádost o doplnění vodorovného značení na ul. Družstevní - Předáno

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
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 10. 2022: Údržba zeleně na ul. Čapka Choda - V realizaci



05 Projednávané záležitosti

05.1 žluté značení na ulici Generála Píky

Byl vznesen dotaz na možnost doplnění žlutého značení v některých úsecích ulice Generála Píky. Jelikož se
jedná o komplexní problematiku, bude možnost značení napřed konzultována s Policií ČR a konkrétní
požadavky se budou řešit až po jejím vyjádření. 

05.2 informace o schválení rozpočtu na rok 2023

Komise byla informována, že na zasedání Zastupitelstva 9. 12. 2022 byl schválen rozpočet SMOl na rok 2023, a
byla seznámena s částkami, které mají jednotlivé KMČ k dispozici. Členové byli vyzváni ke zvážení využití
přidělených finančních prostředků, které budou projednány na únorovém zasedání.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 vyjádření k žádosti o pacht/prodej části pozemků parc. 53/33 a parc. 546/2
Ve věci pachtu/prodeje části pozemků parc. 53/33 zahrada o výměře 150 m2 a parc. 546/2 ostatní plocha o
výměře 36 m2, vše v k. ú. Neředín se komise jednomyslně shodla na následujícím:
a) s prodejem obou výše uvedených částí pozemků nesouhlasí. Pozemek na parc. 53/33 je součástí většího
pozemku, který je v současnosti rozdělen mezi více nájemců. Komise tudíž navrhuje, aby se parcela 53/33
řešila jako celek a buď se prodala celá, nebo zůstala celá pronajata. Pozemek na parcele 546/2 je v KN veden
jako ostatní komunikace a měl by být výhledově využit jako cesta. 
b) v případě pozemku na parc. 53/33 komise prozatím doporučuje prodloužení pachtu, který bude časově
omezen. V případě pozemku 546/2 komise nedoporučuje ani prodloužení pachtu, a to z důvodu jeho
výhledového využití.
Usnesení:

a) komise nedoporučuje prodej ani jednoho z pozemků
b) komise doporučuje časově omezený pacht pozemku na parc.53/33
c) komise nedoporučuje prodloužení pachtu pozemku na parc. 546/2

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 žádost o doplnění mobiliáře - 2 laviček u zrekonstruovaného dětského hřiště

Žádáme o doplnění 2 laviček s opěradlem k nově zrekonstruovanému dětskému hřišti na ulici U Kovárny za
Jadrošovou krčmou. Přesné umístění laviček bude ponechán na zvážení odborníků s ohledem na existenci sítí
a kořenový systém vzrostlé zeleně. Doporučujeme osazení laviček do stínu a tak, aby uživatelé nerušili
obyvatele přilehlých domů.

08 Obecné informace

08.1 Termín jednání KMČ

Další jednání KMČ12 proběhne ve středu 1. února 2023 v 17.00 v zasedací místnosti v přízemí bytového domu
č. 2 na Tererově náměstí (vedle pobočky knihovny).



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 1 / 2023

Datum schválení zápisu: 11. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Petra Svobodová Ph.D.

Zapsal/a:
Mgr. Petra Svobodová Ph.D.

Ověřil/a:
Kateřina Vařeková


