Komise městské části č. 9 – Nedvězí

Zápis ze schůze 1. října 2018, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Josef Baláš
Luboš Černohouz
Vlasta Karabcová
Ing. Viliam Tomčan
Mgr. Lenka Vepřeková
Hana Vyroubalová
Omluveni:
MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.
Hosté:
Městská policie – pan Miroslav Dostál
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.

IV. Otevřené body
 KMČ Nedvězí žádá městskou policii o posouzení dopravní situace na křižovatce ulic
Jilemnického, Štúrova a Peckova. Jedná se o parkování aut v křižovatce a posouzení
přednosti v jízdě z jednotlivých směrů. Za KMČ Nedvězí bude jednat Ing. Tomčan.
 KMČ Nedvězí žádá městskou policii o kontrolu vozidel parkujících na zelených
plochách v naší městské části. Konkrétně na konci ulice Rybniční.
 KMČ Nedvězí žádá o dokončení nátěru kovových konstrukcí ochranných sítí na
dětském hřišti, dále nebylo provedeno vyrovnání dlažby, seřízení obou vstupních
dveří, seřízení plastových oken objektu na ul. Jilemnického č. 29. Také chybí nátěr
zábradlí před vchodem do budovy a plastový obrubník na místním hřišti pro starší
děti.
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Komise městské části č. 9 – Nedvězí
 V pátek 28.9.2018 v 18h se v místní restauraci konala veřejná schůze KMČ Nedvězí a
to za přítomnosti JUDr. Martina Majora, garanta městské části Nedvězí.
Občané naší obce vznesli tyto podněty:
 odbahnění a vyčištění místního rybníku
 silnice a retardér v ulici Rybniční
 cyklostezka do Slavonína
 přechod pro chodce u ulice Jilemnického a Neklanova
 postřik a ošetření stromů v naší městské části
 dokončení úpravy silnice a ořezu stromů v hájku směrem do Nemilan
 oprava silnice z ul. Neklanova směrem ke hřbitovu
Dále JUDr. Martin Major hovořil o
 pravomoci jednotlivých komisí městských částí
 přerozdělení finančních prostředků jednotlivým komisím městských částí
 možnost rozhodování o jednotlivých projektech v naší městské části
V. Nové záležitosti
 KMČ Nedvězí oznamuje, že místní klub seniorů pořádá dne 11.10.2018 úklid
v prostoru dětského hřiště a jeho okolí.
 KMČ Nedvězí žádá MMO o opravu radaru, který měří rychlost na vjezdu do naší
městské části ve směru do Bystročic.
 KMČ Nedvězí oznamuje, že uspořádá do konce letošního roku tyto následující
kulturní akce:
1) Lampionový průvod k 100. výročí založení Československé republiky
s následným pronájmem místní restaurace, kde bude připravena podzimní
dílnička pro děti
2) Rozsvícení vánočního stromu bude spojeno s Mikulášskou nadílkou
3) Slavnostní vysazení pamětní lípy k 100. výročí založení Československé
republiky
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 5. 11. 2018 v 18 hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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