Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
21. 3. 2013
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 17,30 hod. Dne 21. 3. 2013 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., MUDr. Prokeš, Kopecký, Karabcová, Janek
Mgr. Černohouzová P., Voráč, MUDr. Kráčmar, 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 opakovaně žádá o odklizení vraku auta Ford Transit na obecní cestě ul.
Jilemnického
b) Na zasedání KMČ přišlo projednávat současnou situaci kolem výstavby pozemní komunikace
na ul. Rybniční 8 jejích obyvatel s tím, že není dostačující do konce roku 2013 vypracovat
projekt na výstavbu pozemní komunikace. V současné době do této ulice odmítá jezdit pošta
i popeláři. Vlastníci přilehlých domů zhotovují silnice na vlastní náklady podle požadavků
města. Stavební práce budou dokončeny v květnu tohoto roku a následně budou silnice předány
městu. Obyvatelé ulice žádají o vybudování pozemní komunikace na ul. Rybniční, aby měly
nově vybudované cesty, které budují na vlastní náklady, na co napojit. Obyvatelé ulice splnili
veškeré podmínky stanovené městem a žádají o sjednání nápravy
c) Rada města odsouhlasila částku 50 tisíc Kč na rekultivaci okolí místního rybníčku
d) KMČ bylo MmOl oznámeno, že sběrová sobota proběhne v obci 1. 6. 2013
e) KMČ opětovně upozorňuje na havarijní stav zídky na hřbitově, KMČ žádá o odbornou
a včasnou opravu, než bude potřeba vyšších investic na sjednání nápravy
f) KMČ oznamuje, že Nedvězské slavnosti proběhnou v obci dne 8. 6. 2013
g) KMČ odsouhlasila zavedení kamerového systému v areálu dětského hřiště
h) Předseda KMČ oznámil, že v obci proběhl požadovaný ořez stromů

V. Nové záležitosti
a) KMČ oznamuje, že od 7. 4. 2013 bude upraven jízdní řád linky 890728. Pro zajištění přestupu
dětí ze ZŠ Nemilany do Nedvězí na zastávce Slavonín, křižovatka byly provedeny následující
úpravy:
- spoj 351 s odjezdem z Olomouce,aut.nádraží ve 14.00 hod. bude opožděn o 5 minut na odjezd
14.05 hod. . V Slavoníně bude ve 14.31 hod. (příjezd linky 14 DPMO je ve 14.30 hod.).
Spoj je opatřen poznámkou o čekání 2 minuty na linku 14.
- spoj 356 s odjezdem ze Žerůvek s odjezdem ve 14.45 hod. bude opožděn o 3 minuty na odjezd
ve 14.48 hod.
- spoj 53 s odjezdem z Tržnice v 15.00 hod. bude opožděn o 4 minuty na odjezd v 15.14 hod.
b) KMČ žádá Odbor životního prostředí o zajištění výsadby 2 ks smrků pichlavých v obci.
c) KMČ oznámila, že dne 8. 5. 2013 proběhne zájezd pro místní obyvatele do termálních lázní
v Rakousku - Laa, účastníci zaplatí autobusovou dopravu a na místě zaplatí vstup do lázní. Kapacita
zájezdu je 40 osob. Dále bude upřesněno na veřejné schůzi dne 29. 4. 2013
d) Předseda KMČ oznámil, že letos bude provedena oprava střechy na kapličce
e) KMČ žádá všechny občany, kteří mají možnost, o poskytnutí kopií fotek z historie obce. Tyto
fotky budou využity do místní kroniky, na které se v současnosti pracuje
f) KMČ žádá o zavedení rozhlasu do ul. Rybniční
g) Členové KMČ se usnesli, že se budou scházet pravidelně v 18.00 hod.
h) KMČ oznamuje, že příští schůze, která proběhne dne 29. 4. 2013 v 18.00 hod., bude veřejná
a proběhne v Restauraci Na hřišti v Nedvězí

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 29. 4. 2013.

Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

