Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
30. 7. 2012
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 30. 7. 2012 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

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

Host:

Městská policie - Přidal, 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 - pan Přidal oznámil, že byla udělena pokuta provozovateli barového zařízení
v prostorách pronajatých MmOl za nalévání alkoholu na dětském hřišti
- MP seznámí pana Šipku se záměrem odstranit plechovou boudu na pozemku za
budovou Jednoty, který měl pronajatý
b) KMČ opakovaně žádá odbor životního prostředí o výzvu majitelů pozemků p. č. 39/2,
39/4, 39/1 a 39/6 v k. ú. Nedvězí k jejich zesečení, aby nedocházelo k šíření plevelů v obci.
Dále KMČ žádá o zesečení pozemků p. č. 150/19 a 150/15
c) v obci byl umístěn třetí radar na výjezdu ve směru na Slavonín

V. Nové záležitosti
a) KMČ přijala žádost od pana Skalila o povolení předzahrádky, která by byla oddělena
oplocením od dětského hřiště. KMČ vyjádřila svůj souhlas.
b) pan Prokeš upozornil, že v rámci požadavku zavedení retardéru na ul. Rybniční zde
proběhne podpisová akce
c) pí Černohouzová upozornila, že Romza je zanesena napadaným materiálem ze stromů,
který je třeba odstranit
d) KMČ vyjádřila nespokojenost s činností Povodí Moravy s. p. Přerov.
e) Pan Janek žádá o zesečení části pozemku p. č. 375/1. Jedná se o travnatý pás za ploty

v šířce 2 - 2,5 m v délce cca 100 m
f) KMČ žádá o provedení ořezu stromů u rybníku, kde v důsledku bouřek došlo k ulomení
několika větví
g) KMČ byla doručena žádost o sdělení stanoviska k pronájmu orné půdy p. č. 359/14
v majetku statutárního města Olomouce za účelem zemědělského obhospodařování. Jedná se
o půdu o výměře 10 003m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce. KMČ s pronájmem souhlasí.
h) KMČ žádá o vyplevelení chodníku přilehlého k pozemku p. č. 86/1 v zatáčce směrem na
Slavonín

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 27. 8. 2012.

Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

