
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 
27. 6. 2011 

I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. dne 27. 6. 2011 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

     Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, MUDr. Kráčmar, Karabcová, MUDr.  

                Prokeš, Baláš, Černohouzová P., Kopecký, Voráč 

  Host: Městská policie – p. Skácel, p. Bank, p. Tužín 

     

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

      Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění. 

 

      IV. Otevřené body 

a) Městská policie – KMČ č. 9 požaduje kontrolovat případnou konzumaci alkoholu  

            nezletilými dětmi v období prázdnin  

           -neustále dochází k parkování kolmo k budovám, kdy je zamezeno    

            průchodu po chodníku 

- v případě znečištění z důvodu blížících se žní MP doporučuje volat 

linku 156 

- KMČ č. 9 žádá o pravidelnou kontrolu hřbitova 

b) Hostem KMČ. č. 9 byl p. Bank, který hovořil o projektu v okolí rybníka a možnosti  

vytvoření občanského sdružení. V této souvislosti bude možné v průběhu léta podat městu 

studii s návrhy rozvoje a finanční stránky projektu pro projednávanou lokalitu. Tento návrh 

bude v měsíci červnu zpracován p. Prokešem ve formě listu A4 

c) Hostem KMČ. č. 9  byl p. Tužín, který představil projekty: přechod pro chodce na ul. 

Jilemnického u kapličky a s ním spojenou úpravu prostředí obsahující nové umístění 

autobusových zastávek, dále přechod na ul. Štúrova a přechod na ul. Neklanova. Projekty je 

možné dále projednat s p. Kmoníčkovou z odboru dopravy 

d) P. Černohouzová upozornila na potřebu urgovat ořez a vykácení lip u kapličky 

e) Předseda komise oznámil, že na schválené radary, které mají být v obci instalovány, byla 

p. Puhačem vystavena objednávka 

f) Odtok rybníka byl zkontrolován a jeho stav byl vyhodnocen jako havarijní. V této 



souvislosti byla přislíbena náprava současného stavu 

g) Členové komise diskutovali nad nastávajícím položením nové dlažby v úseku na ul. 

Jilemnického č. 12 – 42. Občané, kteří budou mít zájem, si v rámci rekonstrukce chodníků 

mohou nechat opravit i vjezd na vlastní náklady po domluvě s firmou, která bude opravy 

provádět 

  

      V. Nové záležitosti 

a) P. Černohouzová upozornila na špatnou přístupnost cesty k potoku Romza, žádá o její 

posečení. P. Karabcová žádá o ořez keřů, které se rozrůstají a zasahují do cesty. Úpravy 

by měl zajistit odbor životního prostředí 

    b) P. Spáčil vznesl požadavek na vyčištění chodníku před jeho pozemkem 

c) Předsedovi komise předala Restaurace na Hřišti připravovaný rozpis programu 

plánované akce Den dětí – přivítání prázdnin 

d) P. Černohouzová vznesla dotaz k instalaci kuželek zakoupených komisí v loňském roce 

e) Správce budovy (p. Šípka) na ul. Jilemnického v majetku MmOl žádá o opravu zámku 

brány dětského hřiště 

f) P. Janek, který byl pověřen KMČ. č. 9 zjištěním situace při zavedení výstražného 

dopravního značení upozorňujícího na výskyt dětí v obci. Zjistil, že je třeba nejprve 

provést podpisovou akci, která zjistí, s jakou alternativou občané obce souhlasí (retardéry 

nebo dopravní značení). Poté bude možné žádost podat. Podpisovou akcí byl pověřen p. 

Janek. 

g) P. Janek vznesl požadavek na opravu cesty za ul. Neklanova směrem k autovrakovišti. 

Cesta je v dezolátním stavu 

 

VI.  Úkoly 

       Dle programu schůze 

VII. Program p říští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukon čení 

       Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 27. 6. 2011. 

 

Zápis vytvořila: Černohouzová Petra           Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan 


