Komise městské části č. 9 – Nedvězí
Zápis ze schůze dne 3.6.2019 v 18:00 hodin
I. Zahájení
Schůzi zahájil předseda KMČ Luboš Černohouz.
II. Prezence
Přítomni byli: předseda - Luboš Černohouz
členové - Alena Ovečková, Mgr. M. Gajdůšek
Milena Černohouzová, Ing. Viliam Tomčan, Josef Baláš
Ivana Fišerová, Jan Voráč,
omluven - Mgr. J.Nykl, Mgr. L. Vepřeková, Ing. A. Tvrdý
hosté
- městská policie – strážník Dostál,

III. Program schůze
-

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

IV. Otevřené body
- Městská policie – KMČ Nedvězí nemá žádné připomínky.
- 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 žádá o odstranění nánosů hlíny na cestě na p. č. 384. Požadavek předán 20.1.2019 e-mailem na majetkoprávní
odbor, zatím bez reakce.
- 20.5.2019 proběhlo setkání občanů a členů KMČ Nedvězí, Slavonín a Nemilany se členy Rady MMOl. Předseda
KMČ L.Černohouz ve svém vystoupení požádal Radu o řešení následujících potřeb občanů městské části Nedvězí.
1. Propojení městské části Nedvězí se Slavonínem chodníkem nebo cyklostezkou.
2. Realizaci přechodu na ul. Jilemnického a Neklanova a dalších investičních akcí, uvedených v př. č.1.
3. Řešení špatného technického stavu budovy bývalého kulturního domu.
4. Zpracování projektu na podélné parkování v ul. Jilemnického a Štůrova.
5. Pomoc při řešení dopravní situace v Nedvězí, zpomalení dopravy a snížení hmotnosti vozidel. Častou kontrolu
policií České republiky.
6. Změnu ve financování městských částí a při sestavování plánu investic.
KMČ Nedvězí děkuje Radě MMOl za možnost otevřené diskuse, zároveň ale žádá konkrétní odpovědi na požadavky
KMČ Nedvězí. Tyto požadavky s návrhem řešení jsou popsány v dopise Radě z 10.5.2019.
-

17.5.2019 proběhlo setkání seniorů v sále kulturního domu v Nedvězí. Za KMČ se setkání účastnila Mgr. Lenka
Vepřeková, Milena Černohouzová a L. Černohouz. Akce byla ze strany seniorů hodnocena velmi kladně a uvažují
o opakování takovéhoto setkání spojeného s tanečním odpolednem.
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V. Nové body
- KMČ Nedvězí projednala přípravu na nedvězské slavnosti, časový harmonogram a schválila pronájem prostor
Sportovního fotbalového klubu Nedvězí.

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.
Bez reakce, úkol zůstává.
-KMČ Nedvězí žádá o odstranění padlého stromu v háječku. KMČ žádá o kontakt na odborného pracovníka, se
kterým bude možné projednat situaci v háječku. Jedná se o přístup k celému prostoru z pohledu životního prostředí a
také z pohledu a potřeb občanů městské části Nedvězí.
-Dopravní značení: 29.4.2019 proběhlo jednání mezi zástupci KMČ Nedvězí a panem Holým z MMOl.
V současné době probíhá jednání o jednotlivých bodech zápisu.
O nových úkolech bylo hlasováno: Pro 8, proti 0, zdržel se 0. Nové body byly schváleny.
Zápis byl hlasitě přečten a bylo hlasováno: Pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zápis byl schválen.
VII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi ve 19.30 hodin.
Příští schůze se bude konat dne 1.7. 2019 v 18:00 hod.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz
předseda KMČ
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