Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 2. května 2017, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Baláš Josef
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Ing. Tomčan Viliam
Vyroubalová Hana
Omluveni:
Hosté:
Městská policie
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 KMČ žádá městskou policii o úklid nelegální skládky stavebního materiálu na ulici
Prašná, naproti vjezdu do firmy Rekoš. KMČ žádá městskou policii o prošetření, zda se
jedná o nelegální skládku nebo o nepovolený zábor veřejného prostoru.
 KMČ informuje občany, že nelegální skládka v prostoru panelové cesty u cibulárny je
již nahlášena. Jedná se o parcelu č. 384 k.ú. Nedvězí.
 KMČ informuje, že na základě připomínek občanů bylo přislíbeno MMOL a
Technickými službami města Olomouce umístění odpadkových košů u rybníčku.
 Na základě podnětu KMČ a po dohodě se zástupkyní Ústavu památkové péče budou
opraveny vstupní dveře do místní kapličky.
 Dne 30.4.2017 proběhla na dětském hřišti akce „Stavění májky“ a „Pálení čarodějnic“.
Akce byla ze strany občanů kladně hodnocena. KMČ děkuje všem občanům, kteří se
aktivně zúčastnili, především pak „místním čarodějnicím“.
 V průběhu měsíce dubna byl splněn úkol vyklizení a sanace sklepních prostor budovy
ul. Jilemnického č. 29.
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V. Nové záležitosti
 KMČ obdržela oznámení o zahájení stavebních prací. Jedná se o výstavbu: svodu
dešťové vody na parcelách č. 293/3, 293/7, 375/2, 300/2 k.ú. Nedvězí, dále splaškové
kanalizace na parcelách č. 293/1, 293/3, 293/4, 293/7, 375/1, 375/2 k.ú. Nedvězí,
dále vodovodu na parcelách č. 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/7, 375/1, 375/2 k.ú.
Nedvězí a příjezdové komunikace k rodinným domkům s napojením na ul.
Jilemnického, č. II/570, kde dojde k dočasnému částečnému zúžení po dobu
stavebních prací.
 KMČ informuje občany, že dne 1. 6. 2017 proběhne akce „Kácení májky“.
 KMČ informuje občany, že dne 3. 6. 2017 se budou v obci konat „Nedvězské
slavnosti“. O připraveném programu ještě budeme informovat formou letáku.
 Pan Černohouz informoval o opravě silnice II. třídy Nedvězí - Bystročice. Dle
posledních informací oprava bude zahájena s největší pravděpodobností v letošním
roce. Oprava silnice Nedvězí - Slavonín, v současné době probíhají projekční práce,
samotná oprava bude provedena pravděpodobně v roce 2018 - 2019.

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 5. 6. 2017 v 18 hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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