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Zápis ze schůze 2. července 2018, v 18 hodin  
 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová  

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana 

  Mgr. Vepřeková Lenka  

 

Omluveni:  

Baláš Josef  

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D. 

 

Hosté:   

  Městská policie – pan Dostál Miroslav     

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

 

IV. Otevřené body  

 KMČ Nedvězí žádá Městskou policii o odstranění nelegální skládky u 

druhého mostku u potoka Romzy.  

 KMČ Nedvězí informuje, že práce na rekonstrukci ulice Rybniční byla 

zahájena v červnu 2018 a termín dokončení se předpokládá v září 

letošního roku.  

 KMČ Nedvězí dále informuje, že práce na odbahnění místního rybníku 

byly zahájeny v červnu 2018 a termín dokončení se předpokládá v září 

2018.  
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V. Nové záležitosti   

 KMČ Nedvězí žádá o ořez modřínu na ulici Neklanova, dále ořez obou 

bříz na ulici Jilemnického, před bytovkou a ořez ořechu na ul. 

Jilemnického, na dětském hřišti.  

 Předsedkyně, paní Černohouzová, pověřila pana Ing. Tomčana o 

monitoring a průběžnou kontrolu dodržování čistoty na dětském hřišti 

na ul. Jilemnického.  

 KMČ Nedvězí žádá MMO, odbor koncepce a rozvoje, o zorganizování 

jednání o možném propojení městské části Nedvězí a Slavonína. Jedná 

se o investiční záměr zbudování chodníku z Nedvězí do Slavonína.   

 KMČ Nedvězí žádá MMO, odbor koncepce a rozvoje, o prověření, zda 

byla zpracována studie na revitalizaci rybníka v městské části Nedvězí.  

 KMČ Nedvězí žádá MMO, odbor koncepce a rozvoje, o projednání 

možné opravy silnice II. třídy v naší obci. Jedná se o úsek na ulici 

Jilemnického a to od křižovatky směrem na Bystročice. Tato záležitost 

byla předjednána s Krajským úřadem, odborem dopravy, konkrétně s 

panem Pěruškou.  

 KMČ Nedvězí žádá MMO, odbor koncepce a rozvoje, o zahájení 

jednání o možném zpracování investičního záměru na vybudování 

parkovacích zálivů pro osobní auta v naší městské části.  

 KMČ Nedvězí opětovně žádá MMO, odbor koncepce a rozvoje, o 

místní šetření pro umístění dopravního zrcadla při výjezdu z ulice 

Prašná na ulici Jilemnického.   

 

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 6. 8. 2018 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořila:     Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová    předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 

 


