Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
21. 10. 2013
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. Dne 21. 10. 2013 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

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

Nepřítomen: MUDr. Kráčmar,
Hosté: MmOl – Ing. Přibylová, Ing. Čech

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

IV. Otevřené body
a) Ing. Přibylová (odbor koncepce MmOl), Ing. Čech (Zahrada Olomouc, s.r.o.) představili
členům KMČ novou variantu studie pro revitalizaci rybníčku se zapracovanými požadavky
KMČ:
- redukce stromů (topolů) ve větší míře
- přilehlá plocha za obchodem bude řešena jako klidová zóna s výsadbou ovocných stromů
- požadavek na vytvoření kopce, který by sloužil pro sáňkování dětí
b) Ing. Dreiseitl z Odboru životního prostředí MmOl byl seznámen s černou skládkou za místním
obchodem a slíbil její částečné odstranění (zajištění spolu s Ing. Štěpánkovou)
- v souvislosti s tímto bodem KMČ požádala o odvezení dvou hromad větví vzniklých po
čištění toku Romzy.
c) pí Karabcová a pí Černohouzová opětovně upozornily na potřebu opravy místního hřbitova.
KMČ tuto záležitost opakovaně urguje v zápisech ze svých jednání. Oprava nebyla Hřbitovy
města Olomouce provedena. Proto KMČ žádá o odbornou opravu hřbitovní zdi do 30. 11. 2013.
Pokud nebude oprava provedena, KMČ se obrátí na orgán nadřízený Hřbitovům města
Olomouce.
d) v místnosti budovy MmOl, kde zasedá KMČ, byla provedena oprava světla.
e) oprava asfaltové cesty vedoucí od místního hřbitova směrem k autovrakovišti Moravský
Autoland a.s. bude provedena dle Ing. Kmoničkové (Odbor dopravy) na jaře roku 2014.

f) p. Voráč upozornil, že nadále probíhá jednání s Ing. PH.D. Gerhardovou (Odbor Koncepce
a rozvoje) ohledně výstavby dětského hřiště pro děti vyšší věkové kategorie.

V. Nové záležitosti
a) předseda KMČ upozornil na propad silnice (porucha vodovodu) na ul. Jilemnického před
domem č. p. 10 – v místě silně narušený odtokový žlab dešťové vody, je akutní potřeba provést
opravu. Dále na konci stejné ulice došlo k propadu víka kanalizační vpusti. KMČ také žádá o
opravu. Pí Brázdové (Odbor majetkoprávní) byl zaslán dopis, kdy KMČ žádá o vyřešení této
situace do 31. 10.2013, jelikož se společnosti Moravská Vodárenská a.s. a Správa silnic
Olomouckého kraje prozatím nedohodly, kdo opravu provede.
b) v týdnu od 14.-18. 10. došlo při nátěru oplocení dětského hřiště k poškození brány – KMČ žádá
o uvedení do původního stavu.
c) p. Janek upozornil na nefunkční svod dešťové kanalizace u domu č. p. 22 na ul. Neklanova.
d) KMČ byla doručena žádost o sdělení jejího stanoviska k pronájmu, nabytí, směně majetku st.
města Ol. KMČ trvá na zachování polních cest parc. č. 352, 362, 366, 370, 373 – důvodem je,
že se jedná o polní přístupové cesty, které chtějí občané obce využívat. KMČ proto žádá
o uvedení těchto cest do souladu s katastrálním zákresem.

VI. Úkoly
Dle programu schůze

VII. Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání

VIII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští schůze se bude konat 25. 11. 2013.

Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

