
Komise městské části Nedvězí 
 

Zápis ze schůzky 
30.6.2008 

 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod.dne 30.6.2008 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ: p.Černohouzová, ing. Nemčeková, , p.Janek, , p.Karabcová,  MUDr.Kráčmar, 
        ing.Tomčan, p.Černohouz,  
 
Omluveni: p.Baláš 
 
 
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

Předsedkyně komise přečetla zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen               
v přečteném znění.    
 

IV. Otevřené body 
 

a) kanalizace a vodovod – vzhledem k tomu, že požadavky na nedodělky nebyly 
ze strany investora odstraněny, zaslala KMČ Nedvězí reklamační dopis 
vedoucímu odboru MmOl. Ing. Michaličkovi k vyjádření. Na jednání konaném 
v minulém týdnu za účasti Ing.Tomčana za KMČ bylo domluveno, že do          
1 měsíce se vyjádří k těmto nedodělkům i zhotovitel – spol. INSTA 

  
b) KMČ bere na vědomí zpracování projektu na kryté posezení za domem 

v Jilemnického ulici 29, které bude využíváno nejen pro místní občany ale i 
pro klub důchodců. Projekt stál 10 000,- Kč a celkové náklady na zhotovení 
budou okolo 200 000,-Kč. 

 
c) MUDr. Kráčmar informoval členy komise o provedení výměny dopravního 

značení obce Nedvězí směrem na Hněvotín a dále seznámil členy s výsledky 
jednání se společností MATES – vysokorychlostní internet. Není problém 
zavedení internetu, pokud bude dostatečný počet zájemců ale je problém 
s kabelovou televizí – nejde provést vedení vzduchem. Společnost provede 
ještě nějaká šetření a sdělí výsledek. 

 
d) dle sdělení p.Karabcové – tráva na hřbitově byla posečena a uklizena 

 
 
 
 



 
 
 
 
V. Nové záležitosti 
 

a) komise bere na vědomí umístění nového značení ulice Prašná a oznámení 
MmOl.odboru stavebního o umístění dopravního zrcadla na křižovatce ulice 
Jilemnického a Neklanovy. 

 
b) v obci probíhá sečení trávy – zatím nejsou připomínky od občanů k provádění 

prací 
 
c) vlivem větrů došlo k ulámání větví v háječku za Romzou – p. Černohouzová 

nahlásí tuto skutečnost na odbor životního prostředí k zajištění úklidu 
 

d) k vybudování krytého posezení (investice KMČ) na Jilemnického ulici 29 bylo 
dohodnuto, že lavičky na sezení zajistí klub důchodců a to na základě žádosti 
na MmOl. o dotaci na lavičky  

 
e) předsedkyně komise p.Černohouzová zaslala žádost na Správu nemovitostí o 

výměnu oken v domě na Jilemnického ulici č. 29 – okna netěsní, nedají se 
uzavírat a dochází zejména v zimě k úniku tepla 

 
  

VI. Úkoly  
a) napojení přípojky ke kanalizaci a vodovodu – dům MmOl. – informace 

podá p. Černohouzová 
 

          VII. Program p říští schůze 
                   

Z důvodu čerpání dovolených členů komise městské části nebude se konat 
pravidelná schůze KMČ plánovaná na 28.července 2008 ale bude až 25.srpna 
2008. 

 
          VIII. Ukon čení 

Předsedkyně ukončila schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat     
25.8.2008 v 18,30hod. 
 
 
Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše 
Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 
 
  


