Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
28. 1. 2013
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 17,30 hod. Dne 28. 1. 2013 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

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

Omluveni: Karabcová, Baláš

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 opětovně žádá o odstranění vraku auta na polní cestě
- KMČ žádá Hřbitovy města Olomouce o opravu škody, která byla způsobena
nabouráním zdi hřbitova. Dokumentace k této nehodě je k dispozici na obvodním
oddělení PČR Lutín
b) sběrová sobota proběhne dne 1. 6. 2013. KMČ žádá o přidělení podzimního termínu
sběrové soboty
c) KMČ žádá o instalaci záznamového systému na dětském hřišti z důvodu ochrany majetku
města proti vandalismu
d) KMČ žádá o rekonstrukci kapličky z důvodu havarijního stavu (špatná izolace proti vodě)
e) v ulici Neklanova bude v jarních měsících zaveden retardér
f) KMČ byla informována o změně jízdních řádů od měsíce září
g) Nedvězské slavnosti se uskuteční dne 8. června 2013
h)obyvatelé žádají o zpracování projektové dokumentace pro zavedení chodníků v Neklanově
ulici

V. Nové záležitosti
a)Odbor koncepce a rozvoje MmOl informoval KMČ o veřejném projednávání návrhu
územního plánu Olomouc. Veřejné projednání návrhu s odborným výkladem projektanta se
uskuteční dne 5. 3. 2013 v 16:30 ve velkém sále MmOl na adrese Hynaisova 10. K veřejnému
nahlédnutí je návrh vystaven od 18. 1. 2013 do 12. 3. 2013 v předsálí velkého zasedacího sálu
mmol. V elektronické podobě je návrh spolu s bližšími informacemi dostupný na internetové
adrese:
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/navrh-uzemniho-planu
b) HZS Olomouckého kraje informuje občany o nebezpečí pádu sněhu ze střech domů
d) KMČ projednala otázku nespokojenosti občanů s odklízením sněhu v některých částech
obce
c) KMČ oznamuje, že 5. 3. 2013 od 8:00 do 15:00 hod nepůjde elektřina v ulici Neklanově
a části ulice Jilemnického
d) obec Nedvězí u Svitav poslala KMČ č. 9 informaci o spolupráci obcí s názvem Nedvězí
a návrhu možné spolupráce s těmito obcemi

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 25. 2. 2013.

Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

