Komise městské části č. 9 – Nedvězí

Zápis ze schůze 3. července 2017, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
Ing. Tomčan Viliam
Vyroubalová Hana
Omluveni:
Baláš Josef
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.

Hosté:

III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 KMČ Nedvězí upozorňuje městskou polici na stání vozidel na travnaté
ploše u křižovatky ul. Jilemnického a Štúrova.
 KMČ Nedvězí informuje o umístění dvou odpadkových košů na ul.
Rybniční v prostoru u rybníku. Odvoz odpadu bude zajištěn 1x týdně.
 KMČ Nedvězí informuje, že na základě šetření MMO odboru životního
prostředí bylo konstatováno, že ořez stromů, který KMČ požadovala
v zápise ze dne 5.6.2017, není nutné provádět. Ořez stromů tedy nebude
realizován.
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V. Nové záležitosti
 KMČ Nedvězí informuje, že dne 3.7.2017 probíhá veřejná schůze
v prostoru Restaurace na hřišti. KMČ na této schůzi informuje občany o
plánu projektu oprav a investic pro rok 2017 a 2018. Prezenční listina je
přílohou tohoto zápisu.
 KMČ Nedvězí na žádost občanů zajistí opravu studny na místním
hřbitově.
 KMČ Nedvězí žádá MMO odbor životního prostředí o vyčištění spár
chodníků na ul. Jilemnického, Štúrova, Peckova a Neklanova. Dále KMČ
Nedvězí žádá o vyčištění odtokových žlabů pro svod dešťové vody na ul.
Jilemnického, Štúrova a Neklanova.
 KMČ Nedvězí žádá MMO odbor životního prostředí o ošetření a prořez
ovocných stromů v prostorách za prodejnou potravin COOP. Jedná se o
parcelu č. 76/1 k.ú. Nedvězí.
 KMČ Nedvězí upozorňuje, že již po 3 měsíce občané neobdrželi Radniční
listy MMO.
 KMČ Nedvězí žádá o odstranění nápisu „autovrakoviště“ ze sloupu
veřejného osvětlení na křižovatce ul. Jilemnického, Peckova a Štúrova.
 KMČ Nedvězí žádá o účast na příštím jednání dne 4.8.2017 pracovníka
městského úřadu případně pracovníka Technických služeb Olomouc
odpovědného za vývoz separovaného odpadu (plasty, papír, sklo) KMČ
Nedvězí žádá o projednání termínů a formu odvozu separovaného
odpadu.
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 7. 8. 2017 v 18 hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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