
Komise m�stské �ásti Nedv�zí 
 

Zápis ze sch�zky 
26.5.2008 

 
 
I. Zahájení 
                 KM� Nedv�zí svolala pravidelnou sch�zku v 18,30 hod. dne 26.5.2008 v Nedv�zí 
 
II. Presence 
                 P�edsedkyn� zahájila sch�zku. P�ítomni byli: 
 
Za KM�: p.�ernohouzová, ing. Nem�eková, , p.Janek, , p.Karabcová,  MUDr.Krá�mar, 
        ing.Tom�an, p.�ernohouz,  
 
Neomluveni: p.Baláš 
 
Hosté:      Starostka obce Bystro�ice – Žer�vky p.Magda Ture�ková  
                  Ing. Sekanina s manželkou 
 
III. Schválení zápisu z minulé sch�ze 

P�edsedkyn� komise p�e�etla zápis z minulé sch�ze. Zápis byl schválen               
v p�e�teném zn�ní.    
 

IV. Otev�ené body 
a) Starostka obce Bystro�ice a Žer�vky seznámila �leny komise se zám�rem 

spole�nosti Lettenmayer & Partner s.r.o. s výstavbou ob�ího logistického 
centra v katastrálním území Žer�vky. Jedná se zhruba o 10 ha pozemk�, kde 
bude centrum umíst�no. P. Ture�ková informovala �leny komise, že sama obec 
nemá zájem na projížd�ní kamion� obcí Bystro�ice, Žer�vky nebo Nedv�zí 
sm�rem na Slavoním, že budou souhlasit s výstavbou pouze za p�edpokladu 
dopravního zna�ení zamezujícího vjezd a výjezd z R 46 do obce Bystro�ice a 
za spln�ní veškerých povolení životního prost�edí, dopravy – napojení na R 46. 
Na dnešní jednání komise bylo p�izváno i ob�anské sdružení pro Žer�vky a 
Bystro�ice, které požaduje od tohoto zám�ru ustoupit a logistické centrum 
nestav�t. Za ob�anské sdružení se nikdo nedostavil. 

b)  Kanalizace a vodovod – vzhledem k tomu, že požadavky na nedod�lky nebyly 
ze strany investora odstran�ny, zasílá KM� Nedv�zí reklama�ní dopis 
vedoucímu odboru MmOl.Ing. Michali�kovi k vyjád�ení. 

c) KM� bere na v�domí ukon�ení výstavby chodníku p�ed domem p. Kratochvíla 
na Jilemnického ulici.  

 
 
 
 



 
 
 
 
V. Nové záležitosti 

a) komise bere na v�domí oznámení  MmOl.odboru stavebního – rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikace – chodník na Jilemnického ulici ve dnech 
26.5.2008 – 20.7.2008 z d�vod� výstavby lešení na zhotovení fasády domu 
manžel� Chvojkových 

b) KM�  souhlasí s odprodejem 2 m2 ostatní plochy v k.ú. Nedv�zí – je zde 
vybudováno schodišt� u domu p.Kratochvíla. Stanovisko k prodeji podala 
KM� písemn� již v b�eznu 2008  

c) p�edsedkyn� KM� sd�lila �len�m komise , že dnes 26.5.2008 se m�l dostavit 
projektant k provedení návrhu studie opravy prostranství za domem na 
Jilemnického ulici – sídlo detašovaného pracovišt� MmOl. V pr�b�hu diskuse 
k této záležitosti navrhl MUDr.Krá�mar ke zvážení komisi, zda by nebylo 
vhodn�jší místo opravy prostranství, instalovat kabelovou televizi a 
vysokorychlostní internet v obci 

  
VI. Úkoly 

a) d�tské h�išt� – o�ez strom� bude proveden po ukon�ení vegetace – zajistí p. 
Tom�an 

b) napojení p�ípojky ke kanalizaci a vodovodu – d�m MmOl. – informace 
podá p. �ernohouzová 

c) p. Karabcová zajistí úklid pose�ené trávy na h�bitov�  
d) MUDr.Krá�mar zajistí zástupce spole�nosti 820 Z Mates k jednání – 

možnost napojení kabelové televize a internetu 
 

          VII. Program p�íští sch�ze 
a) projednání úkol� z minulé sch�ze 

 
 
          VIII. Ukon�ení 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zi v 19,30 hod. P�íští sch�ze se bude konat     
30.6.2008 v 18,30hod. 
 
 
Zápis vytvo�il: Nem�eková Miluše 
Zápis schválil: �ernohouzová Milena 

 
 


