
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

29.11.2010 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 29.11.2010 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ: p.Černohouzová, ing.Nemčeková, MUDr.Kráčmar, p.Černohouz, p.Baláš,  p.Janek 
Omluveni: p.Karabcová, ing.Tomčan 
Host:   Městská policie – p.Skácel 
            
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 
a)  Městská policie 

– na Štúrově ulici ( u domu Dostálových ) je propadlý 
kanál opraven 

– na Jilemnického ulici ( bytovka Jilemnického 54 ) je 
taktéž propadlý kanál povrchové kanalizace. Nebezpečí 
úrazu zejména dětí nebo najetí vozidlem a propadnutím 
do kanálu 

– U sokolovny byl zasypán výkop po provedeném 
napojení vody a kanalizace  

– Na Neklanové ulici je postaven neoznačený vlek a 
blokuje průjezd sypačům 

b) U domu na Jilemnického ulici č. 36 byla upravena dlažba na chodníku – 
dokončení bude zasypáním písku, až dlažba sedne 

 
V. Nové záležitosti 

       
a) Předsedkyně komise informovala členy o provedení ořez keřů v areálu budovy  

Jilemnického ulice – detašované pracoviště – bude provedeno příští rok. Ořez 
keřů na Prašné ulici bude proveden za týden 

b) KMČ bere na vědomí úpravu jízdního řádu autobusové linky 728 od prosince 
2010. Změna se týká spoje jedoucího v 10:27 z Nedvězí směrem k obchodnímu 
areálu Terno a následně do města a zpět v 11:36hod.odjezd od Tržnice směrem 
přes areál Terno do Nedvězí. Nebude provedena úprava linky č.728 odjezd ve 
14:15 od Tržnice do Nedvězí, která je ve 14:26 ve Slavoníně na křižovatce. Děti, 
co navštěvují školu v Nemilanech tak tento spoj nestihnou, jelikož linka č.17 
odjíždí z Nemilan ve 14:24 hod a na křižovatce ve Slavoníně je 14:30. Jedná se o 
pouhé 4min a děti musí čekat na další autobus č.728, který jede až v 15:05 hod 
od Tržnice 

c) Majitel nemovitosti na Jilemnického ulici  č. 27 na jaře uvede do původního 
stavu zelený pás před domem 



d) KMČ žádá odbor investic o provedení oprav kanálů na uzávěry vody, které se 
nacházejí v cestě na Jilemnického a Peckově ulici, které se propadají do 
vozovky 

 
VI. Úkoly  

Dle programu schůze 
 

VII. Program p říští schůze 
 Projednání bodů z dnešního jednání 

          
VIII. Ukon čení 
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi v 19,30hod.  
Příští schůze se bude konat  20.12.2010 v 18,30hod 
 

 
Zápis vytvořil:  Nemčeková Miluše  

   Zápis schválil: Černohouzová Milena 
 
 
 
 
 


