
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

30.11.2009 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 30.11.2009 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ:  p.Černohouzová, p.Janek, ing.Nemčeková, MUDr.Kráčmar , p.Baláš  
 
Omluveni: ing.Tomčan , p.Karabcová, p.Černohouz                      Hosté: p.Suchomel V. 
 
 
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 
 

a)  Městské policie – kontrola ulice Rybniční  - dochází zde k znečišťování 
silnice při výjezdu zem.strojů z polí, ze strany od Technomatu je silnice 
zneprůjezdněna 

- kontrola vjezdu do ulice Prašné směrem k Reknošovi – 
průjezd zde omezen pro nákladní vozidla a je narušen můstek 
přes říčku Romza 

- kontrola cesty z Nedvězí do Slavonína u křížku – vyjíždí zde 
vozidla ze skládky a znečišťují vozovku 

- dohlídnout na splnění omezení u domu č.36 Jilemnického 
ulice – do 7.9.2009 měl být uveden do původního stavu 
chodník a okapové svody 

- průběžná kontrola rychlostí jízdy vozidel v obci a dohlídnout 
na parkování vozidel v Neklanově ulici – vozidla stojí po 
obou stranách silnice a TSmOl. zde nemohou projet 

b) předsedkyně KMČ opět pozvala na dnešní zasedání ředitele hřbitovů 
ing.Kleinera. Ten se na jednání komise nedostavil, ale bylo sděleno, že brána 
na hřbitov se již natírá a bude namontována 

c) p. Suchomel vznesl požadavek na úpravu cesty v Prašné ulici, je ve špatném 
stavu, spoustu děr a dále požaduje, aby byly provedeny opravy kanálů na cestě 
Jilemnického ulice, tyto při průjezdu vozidel rezonují a celodenně působí velký 
hluk. 

d)  KMČ bere na vědomí změnu jízdního řádu č.728 od 13.12.2009 – změna byla 
učiněna na základě žádosti občanů místní části 

 
 
 
 
 
 



V. Nové záležitosti 
       

a) v rámci úpravy jízdního řádu IDOS č.728 byla provedena úprava 
zastávek linky a to autobus bude zajíždět k Centru Haná a to spoje 
s odjezdem 10:32 hod. a 12:32hod. z Nedvězí směrem k tržnici a spoj 
10:00hod. od tržnice do Nedvězí a to vždy v pracovní dny 

b) KMČ žádá odbor investic MmOl – p.Neumannová – o provedení oprav 
kanálů na cestě v Jilemnického ulici a to dle více stížností občanů 
místní části. Poklopy kanálů rezonují a působí velký hluk při průjezdu 
vozidel 

c) KMČ podpoří žádost obyvatel Rybniční ulice o omezení průjezdu 
těžkých vozidel touto ulicí 

d) 26.11.2009 proběhlo setkání předsedů komisí městských částí 
e) KMČ obdržela cenovou nabídku od TSmOL na provedení zpevněné 

plochy na separovaný odpad 
VI. Úkoly  
 

Dle programu schůze 
 
 

VII. Program p říští schůze 
 
 Projednání bodů z dnešního jednání 

          
VIII. Ukon čení 
 
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi ve 19,20hod.  
Příští schůze se bude konat  21.12.2009 v 18,30hod 

 
 
 
 
Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše 
Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 
 
 
 
 


