
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

25.5.2009 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 25.5.2009 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ:  p.Černohouzová, ing. Nemčeková, , p.Janek, p.Černohouz, MUDr.Kráčmar, 
Baláš, ing.Tomčan 
Omluveni: p.Karabcová 
  
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

Předsedkyně komise přečetla zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen               
v přečteném znění.    
 

IV. Otevřené body 
 

a) zástupce Městské policie se omluvili z dnešního jednání KMČ a přijedou do 
Nedvězí ve čtvrtek 28.5.2009 

b) na základě sdělení ředitele hřbitovů ing. Kleinera je výroba nové brány na 
hřbitově zadaná, do dnešního dne nebyla dodána 

c) na základě osobního jednání p.Černohouzové a ing. Tomčana na odboru 
výstavby SmOl.trvá komise městské části Nedvězí na odstranění nedodělků po 
výstavbě vodovodu a kanalizace. Termín byl oboustranně odsouhlasen konec 
měsíce května 2009 

d) zástupce komise p.Janek se zúčastnil jednání změny územního plánu dne 
18.5.2009 – změna se týká katastru obce Slavonín, kde bude v budoucnu 
vybudován technologický park 

e) dle sdělení p.Brázdové z MmOl bude provedeno koncem května a začátkem 
června čištění rybníka v Nedvězí 

f) začátkem května byl proveden ořez větví okolo rybníka a některé větve 
napadaly do vody, na základě upozornění občanů Nedvězí bude v této 
záležitosti jednáno na TSmOl., které tuto službu zajišťují 

g) KMČ bere na vědomí provedení opravy usazení poklopů na kanalizaci na cestě 
v Jilemnického ulici, při projíždění aut docházelo ke značným otřesům 

 
 

V. Nové záležitosti 
 

a) KMČ  souhlasí s žádostí o sdělení stanoviska k pronájmu a výpůjčky 
majetku SmOl – plocha o výměře 5 x 2 m – plakátovací plocha vedle 
obchodu pro pronajímatele Inzertní Agentura Profit 

 
b) KMČ bere na vědomí oznámení MmOl odboru stavebního k povolení 

zvláštního užívání místní komunikace Jilemnického a Peckovy ulice – 
provádění kabelového vedení NN  

 



c) KMČ bere na vědomí oznámení TSmOl o přehledu činností na květen 2009  
 
d) V obci bylo provedeno sečení trávy – komise řeší stížnosti občanů na 

posečení trávy, která padá do povrchového odtokového kanálu a v případě 
přívalových dešťů může dojít k ucpání kanálů a zatopení části obce – v této 
záležitosti bude jednáno i na TSmOl 

 
e) KMČ zaslala dopis na MmOl – odbor ŽP s žádostí o zajištění posečení 

trávy na pozemku p.č. 363/7 a 363/20, kde není znám majitel a je 
dlouhodobě neudržovaný 

 
f) Obyvatele ulice Neklanova a Peckova žádají MmOl odbor dopravy o řešení 

omezení rychlosti v těchto ulicích nebo o vybudování zpomalovacího pásu 
 
      
    VIII. Ukon čení 
 

Předsedkyně ukončila schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat     
29.6.2009 v 18,30hod 
 
 
Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše 
Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 
 
 


