Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůzky
28.3.2011
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. dne 28.3.2011 v Nedvězí
II. Presence
Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli:
Za KMČ: p.Černohouzová, MUDr.Kráčmar, p.Janek, p.Baláš, Ing.Tomčan
Omluveni: p.Karabcová, p.Černohouz
Host: Městská policie – p.Skácel, p.Přidal, Tomáš Kopecký, Petra Černohouzová
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předsedkyně komise přečetla zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen
v přečteném znění.
IV. Otevřené body
a) Městská policie
–

–

předsedkyně komise žádá o kontrolu obecní cesty kolem
hřiště. Tato cesta má být do 18.4. uvedena do původního
stavu
dotaz na umístění radaru v obci

b) KMČ č.9 byl doručen dopis od primátora statutárního města Olomouce jako
reakce na opětovný požadavek občanů městské části Nedvězí o možném
zpětném vykoupení pozemků původních p. č. 39/1, 2,3,4,5,6 do majetku města
Olomouce. Žádosti KMČ č.9 nebylo vyhověno.
c) Na ul. Jilemnického bylo prevedeno čištění příkopů. Čištění příkopů na
ul.Štůrova proběhne v příštím pololetí
d) Na Neklanově ulici č.14 byla odklizena skládka a provedena deratizace
Krajskou hygienickou stanicí, na kterou je třeba se opět obrátit, pokud by došlo
k výskytu zápachu a dalších komplikací na daném místě.
e) Na ul.Jilemnického byl proveden úklid a sběr odpadu Technickými službami
Olomouc.
V. Nové záležitosti
a) Předsedkyně komise předložila žádost p. Malíkovi ze Správy bytového fondu o
zabudování železného zábradlí u vchodu do budovy na ul.Jilemnického
v majetku MMOL.
b) Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Přerově přislíbil vyčištění a odklizení odpadů
z potoku Romza
c) Z důvodu požadavku zavedení přechodů pro pěší v obci, bylo zahájeno jednání
na Odboru dopravy. Pokud by byl požadavek zamítnut, projednat umístění
dopravní značky upozorňující na školní zařízení v ul. Neklanova.

d) Stavba chodníku na ul.Štúrova pro tento rok není plánována v důsledku
nedostatku financí.
e) KMČ č.9 žádá Odbor dopravy o přidělení a umístění 3 radarů na příjezdové
cesty do obce.
f) Paní Štěpánková z Odboru životního prostředí zaslala žádost o prověření
ploch, které prozatím nejsou zařazeny pod udržované obecní pozemky. Pokud
takové pozemky v obci Nedvězí jsou, žádá o nahlášení těchto ploch do
poloviny srpna, aby mohly být zařazeny do plánu údržby roku 2012.
g) KMČ žádá Odbor životního prostředí o úklid dětského hřiště u budovy na
ul.Jilemnického v majetku MMOL. Požadavek na 2 nové odpadkové koše a na
výměnu písku na pískovišti.
h) V obci probíhá sčítání lidu
i) 14.5.2011 proběhne v obci sběrová sobota.
j) Žádost předsedkyně komise na Technické služby Olomouc o přemístění
kontejneru na textil na ul. Jilemnického a kontejneru na bílé sklo na ul.
Neklanova
k) Žádost KMČ č.9 na Odbor životního prostředí o ořez a posouzení stavu a
životnosti lípy u kapličky
l) KMČ č.9 byla seznámena s rozhodnutím o žádosti Antonína Krejčího, která
povoluje zvláštní užívání místní komunikace v ul. Jilemnického 39 za účelem
opravy přípojky kanalizace a opravy střechy. Doba zvláštního užívání pro
opravu přípojky v období od 16.3. do 31.3. a pro opravu střechy v období od
1.6. do 30.6.
m) Žádost Statutárního města Olomouce o vyjádření určení veřejných prostranství
v souvislosti se záměrem statutárního města Olomouce vydat obecně závaznou
vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu a zákazu žebrání. KMČ č.9 se shodla
na tom, že stávající právní předpisy jsou pro obec dostačující a není třeba
přijímat další opatření.
n) Źádost Rady města Olomouce o setrvání komisí v současném stavu. Nové
složení komisí nebylo prozatím ustanoveno.
VI. Úkoly
Dle programu schůze
VII. Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání
VIII. Ukončení
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi v 19,30hod.
Příští schůze se bude konat 18.4.2011 v 18,30hod
Zápis vytvořil: Černohouzová Milena
Zápis schválil: Černohouzová Milena

