
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

29.9.2009 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 29.9.2009 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ:  p.Černohouzová, p.Janek, p.Karabcová, ing.Tomčan, ing.Nemčeková,     
MUDr.Kráčmar , p.Černohouz   
 
Neomluveni: p.Baláš                                              Hosté: Městská policie 
 
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 
 

a) zástupci Městské policie ani členové KMČ neměli žádné připomínky 
b) předsedkyně KMČ pozvala na dnešní zasedání ředitele hřbitovů ing.Kleinera. 

Ten se na jednání komise nedostavil 
c) KMČ bere na vědomí oznámení TSmOl o přehledu činnosti na září 2009 
d) dne 17.9.2009 byly na základě zápisu o provedení dodatečných požadavků 

KMČ v Nedvězí odstraněny závady při stavbě vodovodu a kanalizace 
e) petice občanů ke změnám v jízdním řádu IDOS byla předána na MmOl. 
f) KMČ bere na vědomí rozhodnutí MmOl odboru stavebního o zvláštním 

užívání místní komunikace – Jilemnického 56 v souvislosti opravy fasády 
v termínu od 1.9. do 7.9.2009 

 
V. Nové záležitosti 
       

a) KMČ požádala TSmOl o provedení opravy lavečky u obchodu 
b) KMČ požádala ing.Všetičku z SSOK o opravu silnice na zastávce 

MHD, kde je vozovka propadlá a stojí zde voda v období dešťů a brání 
při nástupu do autobusu 

c) KMČ žádá TSmOl o prověření osvětlení v obci, některé lampy nesvítí  
( Jilemnického ulice, Prašná) 

d) Stížnost a zároveň žádost p.Bouzka o odstranění závad byla postoupena 
p.Puhačovi na MmOl. 

e) Rozpočet KMČ bude čerpán – na opravu cesty – nájezd pro TS v ulici 
Peckova  

- vybudování zázemí pro kontejnery na tříděný odpad – 
Neklanova ulice 

- oprava dětského hřiště  
 
 
 



VI. Úkoly  
 
 

a) čerpání rozpočtu KMČ – návrhy rozpočtu oprav zajistí p.Černohouz, Janek a 
Tomčan  

 
 

VII. Program p říští schůze 
 
 Projednání bodů z dnešního jednání 

          
VIII. Ukon čení 
 
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi ve 20,00hod.  
Příští schůze se bude konat  26.10.2009 v 18,30hod 

 
 
 
 
Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše 
Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 
 
 


