
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

30. 4. 2012 
I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 30. 4. 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, Karabcová 

   Nepřítomen: MUDr. Kráčmar 

     Host:      Městská policie - p. Skácel 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 

a) MP – p. Skácel poskytl KMČ statistiku průměrných rychlostí automobilů při průjezdu obcí 

za minulá období 

    - P. Janek upozornil na skládku skla za cibulárnou, KMČ žádá o odstranění 

b) P. Janek upozornil, že proběhla nová podpisová akce týkající se zavedení retardérů 

v Neklanově ulici. S jejich umístěním souhlasí převážná většina, proti jsou tři rodiny 

c) KMČ oznamuje, že 8. a 9. června proběhnou v obci Nedvězské slavnosti. Připraven je 

bohatý program, lze například zakoupit slevu na let balonem (3000Kč) 

d) KMČ oznamuje, že v rámci Nedvězských slavností proběhne v sobotu 9. června v 13,30 

svatá mše v kapličce.  

e) V obci byla instalována nová lampa veřejného osvětlení, na kterou byl přemístěn radar 

f) KMČ oznamuje, že proběhla registrace občanského sdružení Nedvězský rybník  

 a prameniště Romzy o.s. 

g) KMČ žádá o kopii povinností správce hřiště a budovy na ul. Jilemnického v majetku 

MmOl. 

 



 

V. Nové záležitosti 

a) KMČ žádá o urychlené odstranění havárie na hřišti. Došlo zde k propadu půdy a hrozí 

nebezpečí pádu.  

b) KMČ žádá o urgentní opravu kritického stavu kulturní památky (kapličky). Jedná se  

 o závady na střeše, dveřích a plechovém oplocení 

c) KMČ z důvodu stížností žádá občany o dodržování nočního klidu 

d) KMČ prostřednictvím zastoupení p. Černohouzovou a p. Karabcovou popřála  

 p. Pospíšilové a p. Dostálové k jejich životnímu jubileu 

e) KMČ schválila poskytnutí částky p. Komínkovi na zakoupení potěru do místního rybníku 

f) KMČ děkuje p. Bašnému za příkladný čin, který vykonal tím, že odstranil odpad, kterým 

byl zanesen místní rybník 

g) Příští schůze proběhne veřejně 21. 5. v 18,30 v restauraci Na Hřišti 

 

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 21. 5. 2012. 

 

 

 

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

 
 

 


