Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
29. 8. 2011
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 29. 8. 2011 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

Za KMČ:

Ing. Tomčan, Černohouzová M., Karabcová, MUDr. Kráčmar, MUDr.
Prokeš, Kopecký, Baláš, Černohouzová P.

Omluveni: Janek
Nepřítomni: Voráč
Host:

Městská policie – p. Skácel

III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění.

IV. Otevřené body
a) Městská policie – byla pověřena KMČ upozorněním k odstranění stavebního materiálu
na ul. Neklanova
b) KMČ opětovně žádá Povodí Moravy, s. p. o vyčištění Romzy, které nebylo prozatím
provedeno
c) KMČ pověřila p. Černohouzovou kontrolou okolí háječku a Romzy
d) KMČ žádá o vyklizení cesty od zlomených větví k háječku a kolem Romzy
e) Na Peckově ulici je třeba zajistit úpravu výjezdu z polní cesty
f) KMČ upozornila na nedodržování zásad při hnojení půdy místními zemědělci. KMČ
pověřuje předsedu komise k jednání v této věci
g) P. Karabcová oznámila, že byla provedena údržba vnější strany hřbitova a odplevelení
chodníků na hřbitově. Upozornila také na ořezané větve keřů u kapličky na Jilemnického
ulici. Odklizení větví Technickými službami města Olomouce projedná předseda komise.
P. Karabcová zakoupí prostředek na odstranění plevele z chodníku na Jilemnického ulici.

V. Nové záležitosti
a) KMČ rozhodla, že plán údržby pro rok 2012 bude zahrnovat:
1. Údržba koryt říčky Romzy a jejích vodních ploch
2. Vyčištění kanálu, kterým Romza protéká (u mostku)
3. Nátěr prvků na dětském hřišti (zábradlí, brána atd.)
4. Oprava nefunkčních tří obecních studen
5. Oprava lavek na dětském hřišti
b) Dokončení kanalizace ve dvoře u budovy na ul. Jilemnického v majetku MmOl a výměna
oken v jejím 1. patře (havarijní stav)
c) KMČ rozhodla, že do plánu investic pro rok 2012 bude zařazeno:
1. Kompletní dokončení ulic Rybniční, V Polích, Větrná a část spojovací ulice
vedoucí ke kapličce dle PD (inženýrské sítě, místní rozhlas, osvětlení, úprava a
zpevnění pozemní komunikace)
2. Výsadba ovocných stromů kolem cesty za Neklanovou ulicí až do Nemilan
3. Vybudování autobusové zastávky a přechodu pro chodce dle projektu
zhotoveného p. Tužínem
4. Dokončení akce Prodloužení chodníku Štůrova ulice (PD zhotovena)
5. Prodloužení veřejného osvětlení na ul. Jilemnického k fotbalovému hřišti
6. Výstavba chodníku ke hřbitovu vč. cyklostezky

VI. Úkoly
Dle programu schůze

VII. Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání

VIII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 19.4. 2011 od 16 hodin

Zápis vytvořila: Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

