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Zápis ze schůze 18. července 2016, 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. 

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana  

 

Omluveni:  

Kopecký Tomáš   

 

Hosté:   

Jan Blaha 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

 KMČ hovořila s panem Blahou o možné spolupráci s místním fotbalovým klubem.  

 KMČ informuje, že již proběhlo jednání s Ing. Steigerovou, odbor životního prostředí, 

která přislíbila schůzku v první srpnové dekádě, kde při místním šetření prověří 

aktuální stav zeleně v naší obci.  

 KMČ informuje, že dne 7.7.2016 se uskutečnila schůzka s PhDr. Kašparem na místním 

hřbitově. Byly projednány tyto požadavky: oprava vstupní brány, oprava studny, 

výsadbu nových tújí a odstranění starých pařezů. Pan Kašpar přislíbil projednání 

těchto bodů a KMČ bude informovat do 31.7.2016 o možném řešení.   

 KMČ informuje občany o dokončení opravy chodníku na ul. Jilemnického.  

 KMČ informuje, že na ul. Neklanova proběhlo vyčištění odtokového žlabu pro svod 

dešťové vody.  
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V. Nové záležitosti   

 KMČ informuje, že v první srpnové dekádě je plánované jednání s Ing. Steigerovou, 

odbor životního prostředí, budou projednány tyto body:  

 úprava dvou lip u památného kříže 

  proklest náletových dřevin na ul. Neklanova, par. č. 109/2 k. ú. Nedvězí 

 sečení trávy v ulici Neklanova  

 zvážení ořezu stromů na ul. Peckova  

 opětovně žádáme o seznam parcel, které jsou předmětem pravidelného 

sečení 

 dále začlenění pozemku par. č. 239/2 k. ú. Nedvězí do plánu sečení   

 KMČ žádá odbor životního prostředí o avizování majitele pozemku par. č. 151/3 k. ú.  

Nedvězí o zajištění pravidelné seče přerostlých travin z důvodu přemnožení plevele.  

 KMČ opětovně žádá o předložení plánu pravidelného čištění odtokových žlabů pro 

svod dešťové vody a dále silničních příkopů v celé naší obci.  

 KMČ žádá o likvidaci travin prorůstající do chodníků v naší obci.  

 KMČ informuje, že pan Černohouz jednal s panem Šulcem z odboru dopravy o 

projektové dokumentaci k dokončení chodníků na ul. Jilemnického. Další jednání 

proběhne začátkem srpna.  

 KMČ informuje, že dne 13.7.2016 proběhlo jednání na SSOK P. O. o rekonstrukci 

vozovky 3. třídy III. 5704 Nedvězí – Bystročice. Výhled akce je zpracování projektové 

dokumentace a žádost o stavební povolení v roce 2016, realizace pak 2017.  

 KMČ Nedvězí žádá o řešení odvodnění křižovatky „U býlích kamenů“ a zpomalení 

rychlosti formou středového ostrůvku.     

 

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 29.8.2016 v 18hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 


