
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

25. 6. 2012 
I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 25. 6. 2012 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

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

       Kopecký, Černohouzová P., Voráč, Karabcová 

   Omluven:    Baláš 

    Host:   Městská policie - 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 vyjádřila poděkování MP za účast na Nedvězských slavnostech. 

     - KMČ upozornila, že je třeba instalovat třetí radar do obce. 

     - KMČ požádala MP o kontrolu znečištění vozovky v letních měsících. 

b) Byla ukončena první část oprav chodníků v obci, u autobusových zastávek bude chodník 

dodatečně opraven. 

c) KMČ děkuje za opravu dětského hřiště a zároveň žádá o zvýšení sítí v tomto areálu. 

 

V. Nové záležitosti 

a) KMČ rozhodla, že bude vyhlášeno doporučení, aby občané obce neprováděli v neděli 

hlučné práce jako je sekání trávy či řezání pilou. 

b) V obci proběhly v termínu 8. 6. a 9. 6. Nedvězské slavnosti. 

c) KMČ vyjádřila poděkování p. Spáčilovi, Klubu českých turistů, p. Balášovi, Klubu seniorů 

Nedvězí a dalším, kteří se zúčastnili programu Nedvězských slavností. 

 



d) Klub českých turistů působící v obci zaslal KMČ žádost o finanční podporu na činnost 

oddílu ve výši 15.000 Kč. KMČ vyjádřila svůj souhlas s finanční podporou klubu. 

e) KMČ žádá odbor životního prostředí o výzvu majitelů pozemků p. č. 39/2, 39/4, 39/1 a 

39/6 v KU Nedvězí k jejich zesečení, aby nedocházelo k šíření plevelů. 

f) Členové KMČ se stanou členy občanského sdružení Nedvězský rybník a prameniště 

Romzy. 

g) KMČ prostřednictvím zastoupení pí. Černohouzovou a pí. Karabcovou popřála  

 pí. Komínkové a pí. Peškové k jejich životnímu jubileu. 

 

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 30. 7. 2012. 

 

 

 

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

 
 

 


