Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
24. 2. 2014
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 24. 2. 2014 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, Voráč, Baláš, Kopecký, Mgr. Černohouzová P.,
MUDr. Kráčmar

Omluveni: Karabcová, MUDr. Prokeš

Hosté: Městská policie – p. Čech, pí Šmardová
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění.

IV. Otevřené body
a) MP – Ing. Tomčan informoval, že byl v obci přechodně instalován 4. radar
- MUDr. Kráčmar upozornil na vznik černé skládky na konci obce ve směru na Hněvotín
- p. Janek upozornil na časté znečištění cesty u Božích muk směrem na Slavonín
b) Ing. Tomčan upozornil na nově zavedené pouliční osvětlení (3ks) na ul. Rybniční
c) členové KMČ vyjádřili poděkování Mgr. Puhačovi za opravu okapů budovy v maj. MmOl
d) Ing. Tomčan upozornil, že na základě jednání s p. Čechem bude provedena oprava chodníků na
ul. Jilemnického ve směru od obchodu k ul. Štůrova a bude vytvořen svod dešťové kanalizace
u domu č. p. 22 na ul. Neklanova
e) p. Voráč informoval, že vykácení stromů na fotbalovém hřišti bude kompenzováno formou
náhradní výsadby stromů v prostoru za místním obchodem

V. Nové záležitosti
a) pí Šmardová se na KMČ obrátila žádostí o možnost čerpání vody z rybníka za účelem postřiků

v případě, že by došlo k situaci, kdy by měla nedostatek vody ze svých vlastních zdrojů. KMČ
s tímto souhlasí pod podmínkou, že nedojde k poškození zelených pásů v daném místě
a v případě vzniklé škody bude sjednána náprava ze strany pí Šmardové. KMČ si zachovává
možnost výpovědi tohoto povolení
b) pí Šmardová žádá o ořez stromů v místním háječku. Rozrostlé stromy brání průjezdu vozidel
a ta následně vjíždí do přilehlého pole

VI. Úkoly
Dle programu schůze

VII. Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání

VIII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští schůze se bude konat 31. 3. 2014.
Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

