
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůze 

29. 4. 2013 
I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. Dne 29. 4. 2013 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil veřejnou schůzi. Přítomni byli: 

    Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., MUDr. Prokeš, Kopecký, Karabcová, 

   Mgr. Černohouzová P., Voráč, Baláš 

    Omluveni: MUDr. Kráčmar, Janek 

    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) Předseda KMČ přivítal občany, kteří se dostavili na veřejnou schůzi. 

b) MP – p. Skácel seznámil občany s aktuálními problémy, které MP v obci řeší (odstranění 

tranzitu na polní cestě za ul. Jilemnického, zavedení radarů v obci a kontrola rychlosti aut 

projíždějících obcí) 

c) Předseda KMČ občany informoval o současných problémech, které KMČ řeší: 

- KMČ usiluje o zavedení kamer na opraveném dětském hřišti. V souvislosti s tímto KMČ 

žádá MP o zapůjčení kamerového systému na období letních prázdnin 

- v obci proběhne ořez zeleně v okolí Romzy, proběhne čištění rigolů 

- předseda KMČ poděkoval TOM Tuři 4105 za jejich činnost v obci 

- předseda KMČ poděkoval pí. Černohouzové za její práci na místní kronice 

- v obci v současnosti probíhá oprava chodníků na ul. Jilemnického 

- v projednávání je projekt související s výstavbou zázemí a chodníků v okolí kapličky 

- předseda KMČ informoval o problémech souvisejících s výstavbou pozemní kominice v 

 ul. Rybniční 



- v ul. Neklanova bude zaveden retardér 

- předseda KMČ informoval o zájezdu do lázní Laa, který proběhne dne 8. 5. 2013 

- předseda KMČ informoval o tom, že dne 8. 6. 2013 proběhnou v obci Nedvězské 

slavnosti 

Připomínky občanů: 

- občané žádají o sepsání přehledu vynaložených nákladů na hospodaření KMČ za 

pololetí 01-06/2013 

 

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 20. 5. 2013. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


