Komise m stské ásti Nedv zí
Zápis ze sch zky
27.10.2008
I. Zahájení
KM Nedv zí svolala pravidelnou sch zku v 17,30 hod. dne 27.10.2008 v Nedv zí
II. Presence
P edsedkyn zahájila sch zku. P ítomni byli:
Za KM : p. ernohouzová, ing. Nem eková, , p.Janek, , p.Karabcová, p. ernohouz,
MUDr.Krá mar, ing.Tom an
Neomluveni: p.Baláš,
Hosté: starostka obce Bystro ice p.Ture ková
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) vybudování logistického centra u obce Žer vky – starostka obce Bystro ice
informovala leny komise o sou asném stavu jednání o výstavb logistického
centra u Žer vek. Byla zpracována studie – posudek vlivu stavby na životní
prost edí a p edána na Krajský ú ad. V rámci šet ení byly zaslány p ipomínky
z obcí Olšany, Žer vky a Bystro ice, kde je uvedeno v podmínkách, že
napojení cesty na silnici Žer vky – Hn votín – Olšany nebude provedeno a
cesta zde bude slepá. Další podmínka byla zákaz odbo ení vlevo sm rem na
Bystro ice p i sjížd ní z nadjezdu u Olšan. Tyto podmínky musí být uvedeny i
v územním a stavebním povolení. Starostka obce Bystro ice p islíbila do
konce týdne dodat kopie vyjád ení obce Bystro ice k nahlédnutí a zárove
upozornila na možnost prohlédnutí veškerých písemností na internetové adrese
Krajského ú adu
b) p edsedkyn KM p edala na SmOl. odbor investic prohlášení pana Lu ka
ernohouze o funk nosti odtoku povrchových vod, který byl vlivem výstavby
kanalizace ucpán a nyní není funk ní
c) KM bere na v domí oznámení TSmOl. o innostech v m síci zá í a íjnu
2008
d) KM bere na v domí sd lení MmOl. odboru stavebního na úplnou uzavírku
silnice Rybni ní v d sledku napojení kanalizace ve dnech 6.10. – 8.10.2008

V. Nové záležitosti
a) sb rová sobota se v místní ásti Nedv zí uskute ní dne 1.listopadu 2008 na
stanovišti u obchodu
b) KM d kuje len m komise paní ernohouzové a Karabcové za úklid p íkop
z Nedv zí sm rem ke h bitovu p ed svátkem Památka zesnulých
c) zm na jízdního ádu autobusu IDOS bude nahlášena do konce m síce na
magistrát p.Tom anem. Jedná se o spoj, který vozí d ti z Nemilan do
Slavonína na p estup do Nedv zí. D ti musí dlouho ekat na spoj do Nedv zí
d) KM bere na v domí zápis z jednání KM a odboru investic MmOl ze dne
29.9.2008 v Nedv zí
e) komise se zabývala žádostí nám stka primátora Mgr.Š udlíka o spolupráci p i
zjiš ování havarijního stavu d evin. KM již d íve dala požadavek na odbor
životního prost edí o kontrolu – pro ezání nebo odstran ní strom okolo
rybníka v Nedv zí
f)

KM žádá M stskou policii o ast jší kontrolu vozidel a upozorn ní majitel
t chto vozidel zaparkovaných podél silnice v Neklanov ulici. Cesta je zde
úzká a TsmOl.zde p i vývozu komunálního odpadu nemohou projet. V zim
neprojedou vozidla p i odklízení sn hu ze silnice.

VI. Úkoly
a) zajišt ní zm ny jízdního ádu IDOS – p. Tom an
b) jednání se starostkou obce Bystro ice dne 24.11.2008 na KM – zajistí
p. ernohouzová

VII. Program p íští sch ze
Projednání bod z dnešního jednání
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zi v 19,30 hod. P íští sch ze se bude konat
24.11.2008 v 18,30hod.
Zápis vytvo il: Nem eková Miluše
Zápis schválil: ernohouzová Milena

