Komise městské části č. 9 – Nedvězí

Zápis ze schůze 6. srpna 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
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Ing. Tomčan Viliam
Vyroubalová Hana
Mgr. Vepřeková Lenka
Omluveni:
Baláš Josef
Hosté:
Městská policie – pan Dostál Miroslav
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.

IV. Otevřené body
 KMČ Nedvězí informuje, že nelegální skládky již byly nahlášeny městské policii
minulým zápisem a nyní jsou v jednání.
 KMČ Nedvězí informuje, že byl vyčištěn prostor před vchodem do místní kaple.
 KMČ Nedvězí informuje, že byl vyčištěn a odplevelen chodník na ul.
Jilemnického a to od ulice Rybniční až po místní kapli.
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V. Nové záležitosti
 KMČ Nedvězí žádá občany, aby do odpadové nádoby na hřbitově dávali pouze
odpad z hrobů a hřbitova. Opětovně se totiž v odpadové nádobě nachází odpad,
který nesouvisí s hroby a hřbitovem.
 KMČ Nedvězí žádá MMO o níže uvedenou opravu dětského hřiště na ul.
Jilemnického č. 29. Jedná se o celkovou údržbu hřiště, jde o vyrovnání dlažby za
vchodem na dětské hřiště, odplevelení dlaždic, odstranění rezu a provedení nátěru
všech kovových prvků stojanů na basketbal a volejbal. Oprava a výměna sedáků
laviček. Úprava korun stromů. Odstranění veškerého odpadu z prostoru dětských
hřišť a prostoru okolí budovy č.p. 29. Posečení trávy. Dále na hřišti pro starší děti
jsou utržené plastové lemy oddělující zeleň od dopadové plochy herních prvků.
 KMČ Nedvězí žádá MMO o opravu garážových vrat a rozbitého okna u budovy
ul. Jilemnického č. 29. KMČ Nedvězí pověřila Ing. Tomčana jednáním s MMO o
výše uvedených závadách a potřebnou údržbou dětských hřišť.
 Na základě požadavku MMO odboru investic KMČ Nedvězí žádá o zařazení
následujících investičních akcí pro rok 2019:
- realizaci přechodu pro chodce na ul. Jilemnického a Neklanova
- realizaci chodníku z městské části Nedvězí na místní hřbitov
 KMČ Nedvězí žádá MMO odbor životního prostředí o odstranění spadlé vrby
v místním háječku za fotbalovým hřištěm u potoku Romzy.
 KMČ Nedvězí informuje občany, že od 1. 9. 2018 dojde ke změně jízdních řádu a
to linky č. 28. Informace budou dostupné na autobusové zastávce.

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. 9. 2018 v 18 hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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