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Zápis ze schůze 6. března 2017, v 18 hodin  

 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová  

Baláš Josef  

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D. 

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana  

 

Omluveni:  

0 

 

Hosté:   

Městská policie    

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

 Na základě podnětu obyvatel městské části Nedvězí o volně pobíhajících psech, žádá 

KMČ Nedvězí městskou policii o zvýšenou kontrolu venčených a volně pobíhajících 

psů v naší obci.  

 KMČ Nedvězí žádá o umístění stojánků se sáčky na psí exkrementy v ul. Peckova, 

Neklanova, Rybniční v okolí rybníčku a v ul. Jilemnického v okolí sportovního hřiště.  

 Na základě projednání předsedkyně KMČ Nedvězí se zástupcem Správy bytového 

fondu, panem Malíkem, byla dohodnuta oprava vstupních dveří na budově ul. 

Jilemnického č. 29.     

 Dne 6. 3. 2017 proběhlo místní šetření chodníků a místních komunikací za účasti 

členů KMČ Nedvězí a pana Čecha z TSMO a pana Šulce z MMO odboru správy 

městských komunikací a MHD. Byla dohodnuta oprava stávajících chodníků v ul. 

Neklanova v délce 72 metrů, v ul. Jilemnického v délce 23 metrů a také spojovací 

komunikace mezi ul. Prašná a ul. Jilemnického. Celková hodnota oprav chodníků a 

cesty činí 300.000,-Kč.      

 



Komise městské části Nedvězí 
 

 

2 

 

V. Nové záležitosti   

 Dne 14. 2. 2017 na základě požadavku občanů ul. Rybniční proběhlo jednání o opravě 

povrchu vozovky ul. Rybniční. Byla dohodnuta oprava tak, aby vozovka byla udržena 

sjízdná, a tím dojde ke snížení prašnosti. Tato oprava bude provedena v první 

polovině roku 2017.  

 Paní Kikalová projedná s MMOL, odborem životního prostředí, možnost ořezu dvou 

bříz na parcele č. 299 k.ú. Nedvězí před bytovkou ul. Jilemnického č. 54 z důvodu 

prorůstání do elektrického vedení, dále posouzení stavu modřínu před domem na 

ulici Jilemnického č. 48, a ošetření nízké túje prorůstající listnatou dřevinou na ulici 

Jilemnického č. 52 a.  

 KMČ Nedvězí oznamuje, že z organizačních důvodů se mění termín pořádání 

„Nedvězských slavností“ na 2 – 4. 6. 2017. O podrobnostech budeme informovat 

v nadcházejících zápisech.  

 Na základě požadavku JUDr. Evy Hýravé z MMO ze stavebního odboru, KMČ Nedvězí 

navrhuje názvy nově vzniklých ulic v naší obci a to: ulice rovnoběžná s ul. Větrnou a 

kolmou na ul. Rybniční název „Soví“, dále ulici spojující hromadnou výstavbu 

rodinných domů U pomníku padlých a kolmou k ul. Jilemnického parcela č. 375/2 k.ú. 

Nedvězí název „Sadová“.   

 KMČ Nedvězí opět žádá MMO o projednání úpravy polní cesty vedoucí od ul. 

Neklanova směrem ke hřbitovu s investorem. V lokalitě právě probíhá výstavba 

nových rodinných domů. Silnice je stavbou značně znečištěna a s četnými výtluky.  

 

 

 

VI. Úkoly  

Dle programu schůze.    

 

VII. Program příští schůze  

Kontrola zápisu, podle potřeby. 

 

VIII. Ukončení  

Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod.  

Příští schůze se bude konat dne 3. 4. 2017 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 


