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Zápis ze schůze 5. března 2018, 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:  

Mgr. Vepřeková Lenka  

 

Hosté:   

 Městská policie – pan Dostál Miroslav     

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

 

IV. Otevřené body  

 KMČ Nedvězí neměla k zástupci městské policie žádné podněty.   

 KMČ Nedvězí informuje, že byla vystavena v únoru 2018 objednávka 

na zpracování investičního záměru na vybudování chodníku na ul. 

Jilemnického a to od křižovatky Prašná směrem k fotbalovému hřišti a 

dále pak úpravy povrchu ul. Kubisova.  

 KMČ Nedvězí projednala výměnu odpadové nádoby na místním 

hřbitově. Na místním hřbitově je nová plastová nádoba a je umístěna 

za branou na hřbitově. KMČ upozorňuje občany, že nádoba je určena 

pouze na hřbitovní odpad.  

 KMČ Nedvězí děkuje pořadatelům dětského maškarního odpoledne, 

které se uskutečnilo 17.2.2018.   
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V. Nové záležitosti   

 KMČ Nedvězí žádá o místní šetření na parcele č. 293/3 k.ú. Nedvězí, 

kde došlo při výstavbě rodinných domů ke stavebním pracem na této 

parcele a do dnešního dne tato parcela není uvedena do původního 

stavu. Za KMČ Nedvězí se jednání účastní paní Vlasta Karabcová, tel. 

730 644 640.  

 KMČ Nedvězí informuje občany, že se dne 24.3.2018 pořádá 

v restauraci Na Hřišti „Josefovský ples“. Srdečně zve sportovní 

fotbalový klub.  

 KMČ odsouhlasila vystavení objednávky na 3 ks uvítací tabule se 

znakem Nedvězí, 1 ks smaltovaný ovál se znakem Nedvězí, dle 

nabídky firmy Alerion s.r.o. z 7.3.2018. 

 KMČ odsouhlasila opravu chodníku na ulici Peckova.  

 KMČ pověřila předsedkyni KMČ projednat možnost výsadby lípy u 

příležitosti stého výročí založení Československé republiky. A dále 

úklid koryta potoku Romza a jeho okolí. 

 

 

 

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 9. 4. 2017 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 

 


