Komise m stské ásti Nedv zí
Zápis ze sch zky
27.12.2007
I. Zahájení
KM Nedv zí svolala pravidelnou sch zku v 18,30 hod. dne 27.12.2007 v Nedv zí
II. Presence
P edsedkyn zahájila sch zku. P ítomni byli:
Za KM : p. ernohouzová, ing. Nem eková, , p.Janek, , p.Karabcová, MUDr.Krá mar
Omluveni: ing. Tom an, p. Baláš, p. ernohouz
Hosté:
M stská policie Olomouc – p.Urban
III. Schválení zápisu z minulé sch ze
P edsedkyn komise p e etla zápis z minulé sch ze. Zápis byl schválen
v p e teném zn ní.
IV. Otev ené body
a) spolupráce s M stskou policií – p ipomínky KM
- pr b žn kontrolovat odklízení sn hu na chodnících
- v rámci nadcházející zimy zajistit, aby vozidla neparkovala na
cestách v bo ních ulicích v p ípad v tší sn hové pokrývky,
tak aby bylo možné prohrnout cesty
- kontrola dodržování rychlosti v ulici Štúrova sm rem od
Hn votína
- velitel obvodního odd lení MP Jánského ulice informoval
leny o personálních zm nách u MP Olomouc
b) Umíst ní zrcadla na k ižovatce Jilemnického a Neklanovy ulice – zatím není
c) KM žádá odbor dopravy SmOl. o opravu zna ky ozna ující konec obce ve
sm ru z Nedv zí na Hn votín – zna ka je proražená
d) išt ní rygol na Jilemnického ulici nebude již do konce roku provedeno – dle
sd lení p. Brázdové
V. Nové záležitosti
a) lenové komise berou na v domí seznam jubilant v m stské ásti Nedv zí na
rok 2008
b) KM projednala p ípravu d tského h išt na zimu – z ízení kluzišt
c) P edsedkyn KM pod kovala len m komise za celoro ní práci v roce 2007
VI. Úkoly
a) p ipomínky ob an ke kanalizaci a informaci ke kolaudaci vodovodu –
zajistí p. ernohouz - termín do p íští sch ze
b) umíst ní zrcadla a zajišt ní provedení o ezu stromu v Neklanov ulici –
zajistí p.Janek – termín do p íští sch ze

c) prohloubení a vy išt ní rygol okolo cesty na Jilemnického ulici
v nejbližším možném termínu– zajistí p. ernohouzová
d) p íprava d tského h išt na zimu – zajistí p.Tom an
e) návšt va jubilant v roce 2008 – zajistí pr b žn p. ernohouzová a
Karabcová
VII. Program p íští sch ze
a) p ipomínky ke kanalizaci a kolaudace vodovodu
b) projednání úkol z minulé sch ze
c) zhodnocení p ípravy kluzišt na d tském h išti
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zi v 19,45 hod. P íští sch ze se bude konat
28.1.2008 v 18,30 hod.
Zápis vytvo il: Nem eková Miluše
Zápis schválil: ernohouzová Milena

