Komise m stské ásti Nedv zí
Zápis ze sch zky
25.8.2008
I. Zahájení
KM Nedv zí svolala pravidelnou sch zku v 18,30 hod.dne 25.8.2008 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,
ing.Tom an, p. ernohouz, p.Baláš
Hosté: M stská policie, p.Grenar
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) kanalizace a vodovod – KM obdržela vyjád ení k nedod lk m na základ
zaslaného reklama ního dopisu vedoucímu odboru MmOl Ing. Michali kovi.
V tomto sd lení je uvedeno, že všechny závady byly odstran ny a stav je
v mnoha p ípadech lepší než zapo aly stavební práce. KM s tímto
vyjád ením nesouhlasí a proto bude znovu zaslán dopis investi nímu
nám stkovi SmO. Mgr. Majorovi k vyjád ení.
K tomuto bodu jednání se dostavil i p. Grenar se stížností – na Jilemnického
ulici byly u domu Stašk a Navrátil odstran ny kanály, které svád ly
deš ovou vodu i vodu z rýn. Tyto kanály byly nahrazeny rygoly a v období
v tších deš nesta í tyto rygoly odvád t vodu a voda zatéká pod k lnu p.
Grenara.
Podobná situace je v ulici Neklanova, kdy dochází k vyplavování kamen
z navážky na cest a tyto ucpávají odvodový p íkop a voda zatéká pod domy.
b) KM bere na v domí oznámení zástupc m stské policie o nahlášení erných
skládek na referát životního prost edí, který zajistí u TS m sta Olomouce jejich
odstran ní.
c) p. ernohouzová informovala leny komise o jednání na stavebním odboru
k vybudování krytého posezení za domem v Jilemnického ulici 29, které bude
využíváno nejen pro místní ob any ale i pro klub d chodc . Bude doložen
projekt, zákres do katastrální mapy a technická zpráva. Tyto dokumenty budou
sloužit k posouzení na stavebním odboru.

d) MUDr. Krá mar informoval leny komise s výsledky jednání se spole ností
MATES – vysokorychlostní internet. Není problém zavedení internetu, je
zprovozn n nový vysíla na budov „vodojemu“ na Nové Ulici. Digitální
televize – nejde vést signál vzduchem, je pot eba zabudovat optický kabel.

V. Nové záležitosti
a) komise bere na v domí žádost o sd lení stanoviska odboru majetkoprávního
SmOl.k odprodeji parcely . 76/1 ostatní plocha o vým e 96m2. Komise se
žádostí souhlasí
b) komise bere na v domí žádost o sd lení stanoviska odboru majetkoprávního
SmOl.k odprodeji parcely . 150/15 o vým e 562m2 manžel m Pre anovým.
Pan Zaoral žádá o pronájem s následným odprodejem této parcely. Komise
nemá p ipomínky.
c) dle sd lení správy nemovitostí Olomouc a.s. bude provedena odborná
prohlídka oken na budov v Jilemnického ul. .29 . Pokud budou okna
v havarijním stavu budou vym n ny v roce 2009
d) KM bere na v domí sd lení M stské policie Olomouc II – v souvislosti
s provád nou rekonstrukcí budovy Jánského 8, bude od 25.8.2008 budova
uzav ena. Kontaktní telefonní linky budou nahrazeny tel. íslem 585 209 531
e) KM bere na v domí sd lení odboru koncepce a rozvoje MmOl o zprovozn ní
internetové mapy významných rekrea ních ploch m sta Olomouce na adrese
www.olomouc.eu - d tská h išt
f) KM bere na v domí existenci návšt vního ádu pro d tská h išt vydaného
SmOl
g) v Neklanov ulici je pokažená ve ejná pumpa, dle sd lení p. ernohouzové
bude závada odstran na do konce srpna
h) KM projednala návrh rozpo tu investi ních prací pro rok 2009 a to:
- dobudování rygol na Jilemnického ulici
- vybudování zastávky v Nedv zí
- dokon ení osv tlení ulice Rybni ní ( od domu Poradových po
d m Pešk a sm rem k obchodu )
- uložení optického kabelu v chráni ce pro p ipojení
komunika ních za ízení p i provád ní výkop pro uložení
elektrického vedení do zem - projekt

VI. Úkoly
a) zaslání dopisu investi nímu nám stkovi k závadám vzniklým budováním
kanalizace a vodovodu – p. ernohouzová
b) zajišt ní p edání plánu investi ních akcí pro rok 2009 dne 1.9.2008 –
p. ernohouzová
VII. Program p íští sch ze
Projednání bod z dnešního jednání
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zi v 20:00 hod. P íští sch ze se bude konat
29.9.2008 v 18,30hod.
Zápis vytvo il: Nem eková Miluše
Zápis schválil: ernohouzová Milena

