Komise městské části č. 9 – Nedvězí

Zápis ze schůze dne 8.4.2019 v 18:00 hodin
I. Zahájení
Schůzi zahájil předseda KMČ Luboš Černohouz.
II. Prezence
Přítomni byli: předseda - Luboš Černohouz
členové - Alena Ovečková, Mgr. Miroslav Gajdůšek,
Milena Černohouzová, Ing. Viliam Tomčan,
Ivana Fišerová, Jan Voráč, Mgr. Vepřeková, Ing. Tvrdý, Mgr. Nykl
omluven - Josef Baláš
hosté
- městská policie – strážník Dostál, L.Galečková
III. Program schůze
-

Zahájení
Prezence
Program schůze
Projednání otevřených bodů
Projednání nových bodů
Nové úkoly
Závěr

IV. Otevřené body
- Městská policie – proběhla diskuse o parkování, KMČ děkuje za důsledný přístup a zlepšení situace.
- KMČ Nedvězí žádá o vyjádření k bodu zápisu z 1/2019, a to k požadavku svolání jednání
k plynofikaci COOP
- KMČ opětovně žádá o záruční opravu sportoviště pro starší děti (vytrhané obruby cvičebních prvků)
- KMČ byla požádána o stanovisko a připomínkování návrhu změny autobusové linky 180400.
KMČ Nedvězí žádá o svolání jednání, na kterém Ing. Tomčan vysvětlí požadavky občanů Nedvězí.
Žádáme, aby se jednání zúčastnil zástupce MMOl (Ing. Dokoupilová). Termín jednání bude dohodnut
v 15 týdnu.
- Paní Soňa Rokytová obdržela cenu „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2019“.
KMČ Nedvězí paní Soni Rokytové blahopřeje a děkuje za reprezentaci městské části Nedvězí
- KMČ žádá odstranění nánosů hlíny na cestě na p. č. 384. Požadavek předán 20.1.2019 e-mailem na
ved. majetkoprávního odboru, zatím bez reakce. Propustek na p. č. 384 a 336/1 bude dle informace
MMOl p. Škuty vyčištěn do 4/2019.
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-V sobotu 6.4.2019 proběhl úklid koryta potoka Romza a úklid padlých větví v háječku. KMČ
Nedvězí děkuje všem občanům, kteří se do úklidu zapojili
Zároveň bylo zjištěno, že na hladině potoka je neznámá mastná, zapáchající látka, zřejmě nafta. Toto
bylo oznámeno na Policii ČR a hasičům. Na potoku byla instalována norná stěna s látkou pohlcující
neznámou mastnou tekutinu. KMČ Nedvězí žádá všechny občany a také podnikatelské subjekty, aby
tomuto věnovali mimořádnou pozornost a zabránili jakémukoli znečišťování rybníka a potoku Romza.
-KMČ Nedvězí projednala návrh programu a financování Nedvězských slavností. KMČ Nedvězí
souhlasí s předloženým návrhem.
V. Nové body.
-KMČ Nedvězí odsouhlasila nákup 10 ks listnatých stromků ( habr, jasan, buk) pro výsadbu v háječku.
Výsadbu zabezpečí myslivecké sdružení
-Oprava stavidla rybníka proběhne v 4/2019.
-Na žádost KMČ Nedvězí bude v 4-5/2019 opravena střecha márnice
VI. Nové úkoly
-KMČ Nedvězí žádá odbor dopravy a územního řízení o zpracování projektu chodníku od ulice Prašná
k fotbalovému hřišti. Studii zpracoval Ing. Tužín, financovala KMČ Nedvězí
- Na základě stížností občanů ulic Peckova, Jilemnického a Neklanova žádáme o častější vyvážení
tříděného odpadu. Navíc kolem popelnic se shromažďuje odpad v pytlích, který technické služby
nevyvážejí. Prosíme o sjednání nápravy
-KMČ Nedvězí žádá o informaci, z jakého důvodu nebyla v zimním období prováděna zimní údržba
v městské části Nedvězí
-KMČ Nedvězí žádá o odstranění padlého stromu, který brání průtoku vody potoku Romza.
-V rámci rekonstrukce „Náměstíčka“, bylo realizováno nové parkoviště. Na parkovišti jsou
instalovány dorazy pro auta – žluté plasty. Tyto jsou zakotveny do vozovky na hmoždinky. Dorazy
byly již několikrát (5x?) opravovány. Žádáme odbor investic o reklamování těchto dorazů. Zároveň
žádáme o takové řešení, které do budoucna (i po záruce) tento problém vyřeší
-Dopravní značení: KMČ Nedvězí vyjadřuje svoji nespokojenost s řešením požadavků a připomínek
k dopravnímu značení. Pro příklad uvádíme.
1.-KMČ Nedvězí asi před rokem požádala o instalaci dopravního zrcadla u výjezdu z ulice Prašná na
ulici Jilemnického. Zároveň předseda KMČ opakovaně žádal, aby při instalaci byli přítomni zástupci
KMČ a řidiči traktorů, kteří z této ulice vyjíždí. Toto bylo panem Holým MMOl přislíbeno. Zrcadlo
bylo instalováno ve 14. týdnu bez konzultace. Je špatně umístěné, malé a řidiči traktorů opět nic nevidí.
Žádáme o okamžité jednání na místě umístění dopravního zrcadla.
2.-KMČ asi před dvěma lety požádala o řešení rychlé jízdy a parkování na ulici Peckova. Panem
Holým byla přislíbena značka „Zóna s 30km. rychlostí“. Dodnes nerealizováno. Žádost o řešení
parkování na křižovatce Peckova-Jílemnického, dodnes nevyřešeno
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3.-KMČ Nedvězí žádá řešit situaci na ulici Rybniční :
3.1.-KMČ Nedvězí žádá o zjednosměrnění části ulice Rybniční a to směrem od prodejny potravin
COOP ke křižovatce u rybníka. Silnice je úzká a auta vyjíždí mimo silnici a vjíždí do zeleně. KMČ
projednala tuto variantu s majitelem nemovitosti sousedící se silnicí a ten souhlasí.
3.2.-KMČ Nedvězí žádá o umístění značek „Dej přednost v jízdě“ do ulic Soví a V polích, při výjezdu
na ulici Rybniční. Za KMČ jednáním pověřen Ing. Tomčan.
O Nových úkolech bylo hlasováno: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. Nové body byly schváleny.
Zápis byl hlasitě přečten a bylo hlasováno: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. Zápis byl schválen.
VII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi ve 19:30 hodin.
Příští schůze se bude konat dne 6. 5. 2019 v 18:00 hod.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz
předseda KMČ

