Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
22. 12. 2011
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 22. 12. 2011 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, Karabcová, MUDr. Prokeš,
Kopecký, Černohouzová P., Voráč

Nepřítomni: Baláš, MUDr. Kráčmar

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) MP – KMČ poděkovala zástupci MP za práci provedenou v roce 2011
- MP upozornila na to, že byla odklizena nelegální skládka
- KMČ upozornila na nepořádek ze staveb kolem rybníka a okolí, žádá o kontrolu
- předseda komise zažádal o kontrolu MP při pouštění petard v obci
- p. Janek upozornil na znečištění vozovky u výjezdu ze skládky stavebního
odpadu a zeminy u boží muky, za přemostěním dálnice. KMČ žádá MP o
zabezpečení úklidu
b) Pí. Černohouzová upozornila na potřebu ořezu stromů přesahujících vysoké napětí na
cestě u hřiště ve směru na cibulárnu
c)Předseda komise informoval u ukončení výstavby osvětlení u hřiště
d) Předseda komise informoval o tom, že v obci proběhla mikulášská besídka
e) Předseda informoval, že ořez smutečních vrb bude proveden v měsíci lednu
f) Předseda informoval o tom, že v měsíci lednu proběhne v obci ples.

V. Nové záležitosti
a) Předseda informoval o tom, že byl zprovozněn nájezd na Brno z rychlostní silnice II/570
na rychlostní silnici R46
b) Předseda komise informoval, že ve věci označení parkování u hřiště se pí. Kmoničková
vyjádřila ve prospěch zavedení příslušného dopravního značení
c) Technické služby Olomouc zaslaly KMČ dopis s upozorněním pro občany o otevření
nového sběrného dvoru v Neředíně (za krematoriem)
d) KMČ se zabývala návrhem p. Kopeckého o možnosti rozšíření cesty v zatáčce u bývalé
hasičárny (křižovatka Jilemnického a Neklanovy) a tím možnosti vytvoření chodníku
podél budovy č. p. 34
e) Pí. Karabcová zažádala o umístění posypu na horní konec ulice Jilemnického
f) Dne 23. a 24. 12. 2011 bude k dispozici Betlémské světlo na adrese Jilemnického 10 pro
všechny občany obce

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 30. 1. 2012.

Zápis vytvořila: Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

