Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůzky
28.6.2010
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 28.6.2010 v Nedvězí
II. Presence
Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli:
Za KMČ: p.Černohouzová, ing.Nemčeková, p.Baláš, p.Janek, p.Karabcová
ing.Tomčan, MUDr.Kráčmar
Omluveni: p.Černohouz
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,
– parkování vozidel – řidiči byli upozorněni aby
neparkovali na vjezdech u domů tak, že se nedá projít
– nepovolená skládka byla odstraněna
– KMČ upozornila, že u společnosti LUNA na
Jilemnického ulici je již delší dobu umístěna zábrana na
chodníku kvůli padající omítce ze střechy a brání to
průchodu chodcům
– KMČ žádá zástupce Městské Policie, aby prováděli
namátkovou kontrolu u rybníka, kdy se zde zejména
v období prázdnin shromažďuje mládež i z okolních
obcí a ruší noční klid
– KMČ dále upozornila na rychlost jízdy motorkářů přes
obec, někteří mají motorky bez SPZ a upravené výfuky
Předsedkyně komise informovala členy, že byla vyčištěna výpusť rybníka a po
provedené kontrole za týden bylo čištění provedeno opětovně
KMČ žádá MMOL o provedení pravidelného čištění odtokového kanálu pod
vjezdem u domu p.Mazura na Jilemnického ulici do potoka
Občané Nedvězí si opět stěžují na provedení sečení trávy, kdy zase nebyla
posečená tráva uklizena a zůstala v rygolech. Při přívalových deštích se rygoly
ucpávají a voda teče do domů.
Čištění kanálů u Bílých kamenů na konci Nedvězí bylo provedeno.
–
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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 p. Baláš.
b) Oprava cesty v ulici Prašná byla provedena, některé úseky zejména u domu
p.Bláhy byly provedeny nedbale. Chodníky budou opraveny až v druhé polovině
roku
c) KMČ žádala již několikráte o provedení výměny oken na budově ve správě
Správy nemovitostí města Olomouce a.s.. bylo provedeno zaměření a letos se
vymění okna v přízemí budovy.
d) KMČ obdržela objednávku na zajištění opravy místního rozhlasu na ulici
Jilemnického a Neklanova
e) Tráva na místním hřbitově byla posečena a uklizena..
f) KMČ žádá odbor životního prostředí k provedení pověření stavu lípy, která se
nachází u kapličky v Nedvězí. Tato začíná usychat a hrozí vážné nebezpečí
jejího zlomení a poškození kapličky nebo projíždějících aut vlivem větru. Dále
žádáme odbor životního prostředí, aby provedli šetření v ulici Peckova, na
jejím konci směrem z místní části do polí se nachází trojúhelník zeleně. Byly
zde pokáceny stromky a posečená tráva, ale už to nebylo uklizeno a upraveno
do původního stavu.
g) KMČ na dnešním zasedání rozhodla, že vlivem čerpání dovolených členů
komise, nebude pravidelné zasedání v červenci ale až v srpnu.

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 30.8.2010 v 18,30hod

Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše
Zápis schválil: Černohouzová Milena

