Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůzky
31.5.2010
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 31.5.2010 v Nedvězí
II. Presence
Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli:
Za KMČ: p.Černohouzová, ing.Nemčeková, p.Baláš, p.Černohouz, p.Janek
ing.Tomčan,
Omluveni: p.Karabcová
Neomluveni: MUDr.Kráčmar
Host: Městská policie – p.Skácel
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předsedkyně komise přečetla zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen
v přečteném znění.
IV. Otevřené body
a) Městské policie
–

–

členové komise opět požádali o permanentní umístění
radaru na počátku obce a to ze směru od Bystročic do
Nedvězí, radar byl umístěn opět na Jilemnického ulici u
obchodu, je potřeba jej umístit směrem od Bystročic, dle
sdělení zástupce MP bude radar umístěn v Nedvězí opět,
neví se přesně kdy
členové komise požadují kontrolu parkování vozidel,
zejména na křižovatce Jilemnického ulice a Štúrovy a na
vjezdech u domů, kde jsou auta zaparkována tak, že se
nedá projít

V. Nové záležitosti
a) předsedkyně komise seznámila členy komise s konáním veřejného
projednání konceptu nového územního plánu dne 15.července 2010
v 16,00hod. v sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově
ulici. Za komisi se jednání zúčastní Ing.Tomčan.
b) KMČ bere na vědomí oznámení TS města Olomouce o službách
zajišťovaných TS v měsíci červnu 2010 v Nedvězí
c) KMČ Nedvězí dále žádal odbor dopravy MMOL o provedení oprav
chodníků po zimě a to v ulici Jilemnického, Štúrova, Peckova a oprava
cesty Prašná. Ulice Prašná se v současné době frézuje, aby mohla být
provedena oprava. Chodníky budou opraveny až v druhé polovině roku.

d) KMČ žádala již několikráte o provedení výměny oken na budově ve
správě Správy nemovitostí městě Olomouce a.s..Dle zjištění, nejsou na
opravy peníze a komise má zvážit, zda výměnu neprovést z fondu komise
na letošní rok.
e) na základě místního šetření ( za MMOL p.Puhač ) bude v ulici
Neklanova provedeno zpevnění stanoviště na tříděný odpad. Financování
půjde z rozpočtu komise.
f) probíhá jednání k zajištění opravy místního rozhlasu na ulici
Jilemnického a Neklanova
g) na základě žádosti p.Dvořáka proběhlo místní šetření stavu odpadového
kanálu na dešťové vody na začátku Jilemnického ulice ve směru od
Bystročic. Kanál se přívalovými dešti ucpává a voda se vylévá směrem
k domům. Bylo zjištěno, že stav kanálu je nevyhovující a bude provedeno
jeho vyčištění
h) KMČ odsouhlasila na dnešním jednání zakoupení Ruských kuželek pro
děti v Nedvězí

VI. Úkoly
Dle programu schůze
VII. Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání
VIII. Ukončení
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi ve 19,30hod.
Příští schůze se bude konat 28.6.2010 v 18,30hod

Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše
Zápis schválil: Černohouzová Milena

