
Komise městské části Nedvězí 
 

 
 

1 

1 

Zápis ze schůze 31. srpna 2015, v 18 hodin  

 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

II. Prezence  

Přítomni byli:  předsedkyně Milena Černohouzová  

  Balaš Josef   

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.  

Kopecký Tomáš   

Ing. Tomčan Viliam 

Vyroubalová Hana 

 

Omluveni:   Voráč Jan 

Hosté:   paní Mrázková, paní Plusková, paní Zamykalová, paní Gorrigan  

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

IV. Otevřené body   

 Předsedkyně KMČ informovala o ořezu stromů v naší obci. Přesné místo bude 

upřesněno a projednáno s odborem životního prostředí.     

 Předsedkyně KMČ informovala o nutné rekonstrukci varhan v kapličce, nyní probíhá 

jednání s panem Gottwaldem.    

 Pan Kopecký informoval, že sekání trávy v krajnici k Bystročicím již proběhlo. Oprava 

krajnic je v plánu v podzimních měsících. Propadlé krajnice v obci budou opraveny 

průběžně.  

 Předsedkyně KMČ informovala o opravě pumpy na hřbitově, nyní je ale pumpa příliš 

vysoko a pumpování je obtížné. Úprava pumpy bude projednána.   

 

V. Nové záležitosti   

 Hosté: paní Mrázková, paní Plusková a paní Zamykalová upozornili KMČ na zvýšenou 
prašnost a hluk při činnosti firmy NATRUCK SERVICE s.r.o., IČ: 25827421 zastoupenou 
panem Jaroslavem Navrátilem. KMČ podá podnět k prošetření stížnosti občanů na 
zvýšenou prašnost a hluk při řezání rámů oken touto firmou v blízkosti obytných 
domů.   

 Host: paní Gorrigan upozornila na nedostatečnou frekvenci autobusové dopravy, 

posílení spojů je již v jednání. Ing. Tomčan podal žádost o zvýšení frekvence spojů 

paní Dokoupilové.    

 KMČ Nedvězí souhlasí se závlekem spoje č. 350 k Centru Haná dle žádosti obce 

Bystročice pouze za podmínky, že dojde k uspíšení tohoto spoje o 10 min. Odjezd z 
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Žerůvek nově v 8:55h, z Nedvězí v 9:01h, aby občanům Nedvězí nebyla zkrácena doba 

např. u lékaře, když se vrací spojem č.345, odjezd z Tržnice zůstane zachován 

v 10:00h a ze Slavonínu křižovatka v 10:09h. 

 Pan Balaš informoval KMČ o probíhajícím jednání s odborem investic o ulici Rybniční, 

kde byla zjištěna zástavní práva obyvatel. Zvoleného společného zástupce 

Ing.Navrátila se nepodařilo zastihnout.     

 Předsedkyně KMČ informovala, že proběhne jednání s památkáři a s majetkoprávním 

odborem, s paní Slezákovou, o rekonstrukci kapličky. V této záležitosti bude 

postupováno dle platných předpisů.   

 KMČ informovala o plánované opravě chodníků, která bude uhrazena z rozpočtu KMČ 

částkou 32.818,-Kč. KMČ s tímto souhlasí.    

 KMČ informovala, že na příští schůzi bude pozván host pan Losrt k projednání 

cyklostezky v naší obci s dotací z Evropských fondů.   

 Pan Černohouz informoval o plánu investic pro příští rok.  

 MUDr. Kikalová informovala o sekání zeleně na pozemku č.239/2 v ulici Štúrova.   

 

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 29.9.2015 v 18hod.  

 

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 


