Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
28. 4. 2014
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala veřejnou schůzi v 18,00 hod. dne 28. 4. 2014 v Nedvězí v restauraci Na Hřišti

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

Za KMČ:

Ing. Tomčan, Černohouzová M., pí Vyroubalová, Voráč, Baláš, Kopecký, Mgr. Černohouzová P.,

MUDr. Kráčmar, Karabcová, MUDr. Prokeš

Hosté: Městská policie – p. Čech
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění.

IV. Otevřené body
a) MP – předseda KMČ hovořil o zlepšení situace s parkováním v obci s ohledem na průchodnost chodníků, MP byla
občany upozorněna, že je nadále třeba parkování aut v obci kontrolovat
- předseda KMČ informoval MP o blížících se Nedvězských slavnostech konaných ve dnech 13.6.-15. 6.2014
- občané byli upozorněni, že v případě potřeby odchytu volně pobíhajících psů mají volat MP (linka 156)
- občané upozornili na častý problém s užíváním pyrotechniky (dochází ke vhazování na střechy a pozemky domů)
b) předseda KMČ informoval občany o tom, že KMČ nadále požaduje, aby byl navýšen počet autobusových spojů do
obce a byly tak odstraněny současné proluky autobusových spojů
c)

předseda KMČ informoval o rekonstrukci chodníků, která bude v květnu probíhat. Zrekonstruován bude úsek
chodníku začínající od místního obchodu směrem na ul. Jilemnického

d) v souvislosti s bodem c) předseda upozornil, že budou pro využití občanů k dispozici staré dlaždice chodníků
e)

předseda KMČ oznámil, že bude upravena cesta na ul. Prašná

f)

občané byli informování o tom, že bude vymalována budova v majetku MmOl na ul. Jilemnického (škola)
- na kapličce dojde k výměně okapů

g) KMČ vyjádřila poděkování turistickému oddílu mládeže Tuři a paní Soně Rokytové za pořádání akcí v obci.
V souvislosti s tímto paní Rokytová upozornila na blížící se akci konanou dne 17.5.2014 - Ukliďme Česko
h) Předseda KMČ informoval, že bude v obci probíhat opět promítání filmů – v souvislosti s tímto byl přítomnými
občany z předloženého seznamu proveden výběr filmů
i)

p. Voráč informoval občany o možnosti podávání připomínek k ořezu zeleně v obci směrem ke KMČ

j)

občané byli seznámeni s termínem konání Nedvězských slavností ve dnech 13.6.-.15.6. 2014. Součástí slavností
bude doprovodný program tvořený soutěžemi a vystoupeními, která zajistí TOM Tuři. Podílet se bude i Klub
seniorů

k) KMČ požádala občany, aby apelovali na své děti, aby na dětském hřišti dodržovaly pořádek. V souvislosti s tímto
KMČ hovořila o funkci správce budovy v majetku MmOl na ul. Jilemnického, který by měl chod dětského hřiště
obstarávat. KMČ žádá o stanovení nového správce. KMČ zároveň žádá o vyčistění umělého trávníku na dětském
hřišti – obrací se tímto na Bc. Halu (Odbor vnějších vztahů a informací – Oddělení sportu)
l)

KMČ schválila navrhovaný rozpočet na úpravu odvodnění domu p. Hanáka na ul. Neklanova

V. Připomínky občanů
a) KMČ zaznamenala ze strany občanů stížnost na služby České pošty. Dochází k problémům s doručováním
poštovních zásilek – KMČ žádá, aby Česká pošta doručovala zásilky občanům v obci po 16.00 hodině. Dochází
rovněž k doručování listovních zásilek na jiné adresy, než jsou určeny
b) občané upozornili na špatnou srozumitelnost při hlášení místního rozhlasu
c) KMČ byla upozorněna na havarijní stav střechy na budově v majetku MmOl na ul. Jilemnického – ve střeše vznikl
otvor a na půdu budovy zatíká – KMČ žádá o okamžité sjednání nápravy
d) občané upozornili na současný nevyhovující stav místního hřbitova – KMČ opětovně zve na své příští zasedání
ředitele Hřbitovů města Olomouce – Ing. Kleinera
e) p. Černohouz navrhl setkaní místních občanů na Štědrý den u kapličky – proběhne zpívání koled, vaření punče
f) občané diskutovali o projektu úpravy okolí kapličky a projektu revitalizace rybníku. V souvislosti s tímto bylo
řečeno, že by mělo být v okolí kapličky vybudováno pomyslné centrum obce, kaplička by měla být osvětlena
g) občané bydlící na ul. Peckova upozornili na častý nepořádek u kontejnerů v ulici umístěných
h) KMČ byla upozorněna na potřebu zmenšení vzniklého nánosu cesty na ul. mezi Jilemnického a Prašnou. Dochází
k posunům tohoto nánosu

VI. Úkoly
Dle programu schůze

VII. Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání

VIII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi v 20,00 hod. Příští schůze se bude konat 26. 5. 2014.

Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

