Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 27. června 2016, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Kopecký Tomáš
Ing. Tomčan Viliam
Vyroubalová Hana
Omluveni:
Balaš Josef
Hosté:
Městská policie
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 KMČ nahlásila Městské policii stávající nelegální skládku na ul. Rybniční a na ul. Kubisova.
Městská policie černé skládky prošetří.
 Pan Kopecký informoval, že stále jedná s paní Ing. arch. Trtíkovou o projektové dokumentaci
dětského hřiště s herními prvky určenými pro starší děti.
 KMČ informuje, že akce Kácení Máje a Dětský den proběhly úspěšně.
 KMČ sděluje občanům, že bezbariérový přístup do klubu seniorů je již realizován a to dvěma
nájezdovými plochami.
 Oprava chodníků na ul. Jilemnického je prakticky hotova. Zbývá dokončit chodník před číslem
25, která nemohla být uskutečněna z důvodu opravy fasády domu. Dokončení
předpokládáme okolo data 15.7.2016.
 KMČ tímto žádá PhDr. Slezákovou z majetkoprávního odboru o očištění a renovaci
památného kříže naproti hřbitovu a to včetně odstranění dvou lip, které byly vysázeny příliš
blízko kříže a dále následnou náhradní výsadbu u kříže a to ve vhodnější vzdálenosti.
KMČ bylo sděleno, že oprava kříže naproti hřbitovu v Nedvězí bude zařazena do plánu oprav
na rok 2017. K ořezu nebo odstranění stromů u kříže je kompetentní odbor životního
prostředí, Bc. Horňáková proto podá podnět k projednání. Žádnou výsadbu však OMAJ
nemůže a nebude následně realizovat. Sdělila Bc. Horňáková.
 Pan Černohouz sdělil, že ve 25. týdnu byla provedena oprava ruční pumpy na ul.
Jilemnického.
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 V průběhu 25. týdne byla provedena oprava velké brány a vstupní branky na dětské hřiště a
dále byla provedena oprava svařením upadlých plotových dílců oplocení dětského hřiště.
 V sobotu 18.6.2016 proběhl již 5-tý ročník Nedvězských slavností, tentokrát za účasti:
Městské policie Olomouc, klubu historického šermu z Brodku u Přerova, dobrovolných hasičů
z Olšan, Autolandu Nedvězí, FK Nedvězí. Všem pořadatelům velmi děkujeme, zejména pak
spolupořadatelům TOM TUŘI Olomouc, panu Páclovi, paní Soni Rokytové, místnímu klubu
seniorů, firmě BALUS za sponzorský dar a dalším.
V. Nové záležitosti
 KMČ informuje: odbor životního prostředí nabízí občanům městské části Nedvězí, projekt
separace papíru a plastů v rodinné zástavbě. Členové KMČ v průběhu 27. týdne roznesou
dotazníky a informační leták do jednotlivých domácností. Termín odevzdání dotazníku je do
29.7.2016 a to na detašovaném pracovišti, ul. Jilemnického.
 Na základě žádosti majitelky hrobu, paní Olgy Zuščtíkové žádáme o odstranění pařezů po
vykácených dřevinách na místním hřbitově.
 KMČ opětovně žádá o informaci a předání plánu sečení zeleně v městské části Nedvězí a
současně KMČ žádá o předání pasportizace čištění příkopů a odtokových žlabů pro svod
dešťové vody v naší obci.
 KMČ také žádá o začlenění pozemku par. č. 239/2 k.ú. Olomouc-Nedvězí do plánu sečení
zeleně.
 KMČ informuje občany, že do 14 dnů budou zahájeny přípravné práce na zahájení opravy
místní kapličky.
 Předsedkyně KMČ paní Černohouzová pověřila paní MUDr. Kikalovou přípravou projektu
k pravidelnému ořezu stromů a keřů a plánu údržby zeleně v průběhu podzimního a jarního
ořezu v naší obci a současně i komunikaci s odborem životního prostředí MMO.

VI. Úkoly
Dle programu schůze.
VII. Program příští schůze
Kontrola zápisu, podle potřeby.
VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod.
Příští schůze se bude konat dne 18.7.2016 v 18hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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