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Zápis ze schůze 6. listopadu 2017, v 18 hodin  

 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová  

Baláš Josef  

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D. 

Vyroubalová Hana 

 

Omluveni:  

Ing. Tomčan Viliam 

 

Hosté:   Městská policie – pan Dostál Miroslav   

  

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

 

IV. Otevřené body  

 KMČ Nedvězí žádá městskou policii o kontrolu stání vozidel na chodnících v ulici 

Jilemnického a Štúrova.   

 Dne 28.10.2017 se v naší obci uskutečnil lampionový průvod k 99. výročí založení 

Českéslovenské republiky. KMČ Nedvězí hodnotí tuto iniciativu velmi kladně a děkuje 

jmenovitě Mgr. Vepřekové a Mgr.Krejčířové.  

 KMČ Nedvězí děkuje skupině Tom Tuři za úklid prostoru malého dětského hřiště, 

který se uskutečnil dne 13.10.2017.   

 KMČ Nedvězí oznamuje, že náletové dřeviny „u skládky cibulárny“ byly ořezány a 

uklizeny.   

 KMČ Nedvězí informuje, že vyčištění tří mostků potoku Romzy bylo dokončeno a 

předáno.  
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V. Nové záležitosti   

 KMČ Nedvězí odsouhlasila na termín 1.12.2017 v 17h rozsvícení Vánočního stromku 

v prostorách malého dětského hřiště. Dále pak 2.12.2017 v 15h proběhne 

v prostorách restaurace Na hřišti Mikulášská nadílka. Na pronájem prostor, vánoční 

strom, dovoz vánočního stromu, mikulášské balíčky, dětské dílničky,zdobení perníků, 

moderování a živou hudbu, byla vyčleněna částka 17.000,- Kč.     

 KMČ Nedvězí oznamuje občanům, že dne 14.12.2017 proběhne kolaudace 

rekonstrukce autobusových zastávek, okolí kapličky a návsi naší obce.  

 KMČ Nedvězí sděluje občanům, že finální informace o autobusové dopravě směr 

Nedvězí-Slavonín a směr Nedvězí-Bystročice, který bude platný od 1.1.2018, bude 

k dispozici po 19.12.2017.  

 Na základě požadavku občanů z ulice Kubisova, KMČ Nedvězí žádá o jednání o 

zbudování veřejného osvětlení v ulici Kubisova. Občané si stěžují na bezpečnost.  

 KMČ Nedvězí žádá o odstranění padlých a vyvrácených stromů v háječku, v okolí 

potoku Romzy. Přesné místo polomů upřesní paní Černohouzová. 

 Předsedkyně KMČ  Milena Černohouzová informovala, že dne 6.11.2017 opětovně 

žádala o zařazení investičních akcí do rozpočtu pro rok 2018. Prioritou je 

rekonstrukce ulice Rybniční. Další akce je pak přechod na ulici Jílemnického a 

Neklanovy. Příprava projektové dokumentace chodníku ke hřbitovu a chodníku 

k fotbalovému hřišti na ulici Jílemnického. Další jednání o investicích proběhne do 

24.11.2017. Předsedkyně KMČ bude o výsledku jednání informovat na jednání KMČ 

v prosinci.  

 

 

 

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 4. 12. 2017 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořila:     Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová     předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 


