Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
26. 5. 2014
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 26. 5. 2014 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

Za KMČ:

Ing.

Tomčan,

Černohouzová

M.,

pí

Vyroubalová,

Voráč,

Baláš,

Kopecký,

Mgr. Černohouzová P., MUDr. Kráčmar, Karabcová, MUDr. Prokeš

Hosté: Městská policie – p. Čech, p. Černohouz
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. Baláš upozornil na stání aut na zelených pásech u rybníka
- pí Černohouzová upozornila na stání aut na autobusové zastávce
- Ing. Tomčan připomněl konání Nedvězských slavností ve dnech 13.- 14. června
- KMČ opětovně upozorňuje na vrak auta zn. Ford na ul. Kubišova – KMČ žádá
o kontrolu úniku kapalin z auta
- KMČ upozornila na potřebu odstranění pražce v křižovatce ul. Jilemnického
a Neklanovy ve směru na Slavonín - KMČ žádá o posunutí pražce na zelený pás
b) p. Černohouz upozornil na znečištění cesty v ul. Peckova. Žádá o sledování průběhu tamní
rozkopávky (nebylo udusáno, bude se propadat) a žádá o upozornění stavebného úřadu potřeba úklidu cesty
c) Ing. Tomčan upozornil na provedenou opravu chodníků na ul. Jilemnického
d) pí Vyroubalová oznámila, že byl vybudován dešťový svod na ul. Neklanova u domu p. Hanáka
e) na ul. Peckova proběhla oprava poškozeného chodníku
f) proběhla revize a oprava poklopů kanálů v obci, případné nedostatky budou odstraněny

V. Nové záležitosti
a) KMČ žádá o ořez živého plotu kolem dětského hřiště
b) KMČ žádá o pravidelný vývoz odpadkového koše na dětském hřišti
c) KMČ žádá o údržbu umělého povrchu na dětském hřišti
d) KMČ zve všechny občany na kácení máje, které se koná v sobotu 31. 5. 2014

VI. Úkoly
Dle programu schůze

VII. Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání

VIII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští veřejná schůze se bude konat 30. 6. 2014.

Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

