
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

30. 1. 2012 
I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 30. 1. 2012 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

     Za KMČ:  Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, MUDr. Kráčmar, MUDr. Prokeš,  

       Kopecký, Baláš, Černohouzová P., Voráč 

     Omluvena: Karabcová 

     Host:     Městská policie - p. Skácel, p. Přidal 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

     Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění. 

IV. Otevřené body 

a) MP - KMČ žádá o opětovnou kontrolu nepořádku v okolí rybníka 

           - KMČ upozornila na auta stojící před Jednotou již několik měsíců, proto je               

      třeba tuto situaci urgovat 

           - KMČ upozornila na opětovné stání aut v křižovatce ulic Jilemnického a              

Štůrova 

           - KMČ žádá o odstranění skládky u boží muky ve směru na Slavonín 

b) V soutěži o nejhezčí vánoční výzdobu bylo uděleno první místo vánočnímu stromu        

 před bytovkou. Další místo obsadily shodně ulice Rybniční a V Polích 

c) KMČ souhlasí s možností posílení autobusových linek v místech největších proluk 

 linkami, které projíždějí v okolí Nedvězí 

d) KMČ se usnesla na termínu hodů v obci. Měly by probíhat poslední týden v červnu 

e) Byl zpevněn povrch komunikace na ulici Rybniční 

f) U hřiště bude instalováno požadované parkovací označení 

g) Do obce bude instalován třetí radar ve směru výjezdu na Slavonín 

h) KMČ bylo zasláno vyrozumění od stavebního odboru o kontrole domu na ulici 



Jilemnického 38. Dům je dle odboru zabezpečen a nehrozí bezprostřední nebezpečí. 

Situace domu na ulici Neklanova 14 se bude nadále projednávat, majitel si nevyzvedl 

výzvu odboru. 

V. Nové záležitosti 

a) P. Blaha přišel na schůzi s žádostí o vyhrazení minimálně 4 parkovacích míst pro 

zákazníky obchodního domu Jednota 

b) P. Blaha podal žádost na řešení situace obchodního domu Jednota týkající se topení. 

Smog, který vzniká při topení uhlím se vzhledem k poloze Jednoty šíří po celé obci 

c) Pí Doupilová uvedla, že pro zavedení 2 příčných pruhů v Neklanově ulici je třeba 

vytvořit další petici s potvrzením všech občanů, že jsou srozuměni s možnou hlučností 

prahů 

d) V obci proběhne 18. 2. 2012 maškarní ples. KMČ odsouhlasila příspěvek na tuto akci 

e) V letošním roce bude pokračovat oprava chodníků. Na akci je vyhrazeno 300 tisíc Kč 

f) KMČ byla zaslána žádost z odboru vnějších vztahů (p. Snášel) o oživení internetové 

prezentace KMČ. Žádá o poslání příspěvku, který bude obsahovat, v čem je naše obec 

zajímavá 

g) KMČ byla zaslána žádost od TOM Tuři. Žádá o finanční podporu z důvodu zamítnutí 

dotace na jeho provoz. KMČ se usnesla, že se nejprve obrátí na správu nemovitostí a 

posléze, pokud bude její postoj negativní i nadále, příspěvek oddílu poskytne 

 

VI. Úkoly  

       Dle programu schůze 

VII.  Program příští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukon čení 

       Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 27. 2. 2012. 

 

 

 

Zápis vytvořila: Petra Černohouzová   Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan 


