Komise městské části č. 9 – Nedvězí

Zápis ze schůze 10. ledna 2018, 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
Ing. Tomčan Viliam
Vyroubalová Hana
Mgr. Vepřeková Lenka
Omluveni:
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Hosté:
Ing. Evžen Horáček – ředitel Hřbitovů města Olomouce
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.

IV. Otevřené body
 Dne 10.1.2018 proběhla v městské části Nedvězí veřejná schůze KMČ č. 9.
Program dle přílohy. Občané vyjadřovali svou nespokojenost se změnou jízdních
řádů. KMČ Nedvězí občanům doporučila požadavky na změnu jízdních řádů
uplatnit přímo u provozovatelů. Dále byl občanům předložen plán činnosti KMČ
Nedvězí a rok 2018. Opravy a investice, které budou v roce 2018 realizovány.
 Byla představena nově jmenovaná členka KMČ Nedvězí, Mgr. Lenka Vepřeková.
 KMČ Nedvězí seznámila občany s web stránkami naší obce. Na těchto stránkách
je možné se seznámit s aktuálními informacemi a názory občanů Nedvězí. O
aktualizaci se stará pan Josef Baláš.
 Dne 8.1.2018 pan Černohouz jednal na MMO odboru ochrany, Ing. Langer, o
termínu rekonstrukce místního rozhlasu. Předpokládaný termín realizace je
stanoven na podzim2018 – jaro 2019.
 KMČ Nedvězí přivítala účast Ing. Horáčka ředitele Hřbitovů města Olomouce na
naší veřejné schůzi. Občané požadují změnu umístění kontejnerů na odpad u
hřbitova. KMČ Nedvězí navrhuje setkání zástupců hřbitovů města a zástupců
KMČ Nedvězí přímo na místě a poradit se o možném řešení.
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 KMČ Nedvězí informuje občany o změně na dálnici směrem od Prostějova od 37
do 39 km tj. z Nedvězí do Olomouce, je dálnice bez poplatku.
V. Nové záležitosti
 Na základě požadavku paní Pospíšilové, bytem Jilemnického č. 32, KMČ Nedvězí
žádá o odstranění dvou jehličnanů, které rostou před domem Jilemnického č. 32.
Stromy stíní, ohrožují střešní krytinu domu, znečišťují okolí, zanášejí okapy. Je
obava z vyvrácení stromů a následného poškození budovy.
 KMČ Nedvězí žádá městskou policii o kontrolu stání vozidel v prostorách
chodníků před domovními vjezdy. Chodníky jsou blokovány parkujícími auty a
občané nemohou procházet. Dále žádáme o kontrolu parkování vozidel na
travnatých plochách v naší obci.
 Předsedkyně KMČ Nedvězí paní Černohouzová projednala se členy změnu
odměňování členů a předsedkyně KMČ Nedvězí.
 Dne 24.1.2018 proběhne na MMO odboru koncepce a rozvoje jednání k projektu
„Cyklostezka Nedvězí – Bystročice“. V rozpočtu na rok 2018 na projektovou
dokumentaci jsou vyčleněny finanční prostředky.
 Občané naší obce požadují z bezpečnostních důvodů oddělení chodníku u kapličky
pevnou stěnou od vozovky. Nyní při dešti dochází k rozstřikování vody ze silnice
na chodník.
 KMČ Nedvězí představila občanům návrh nového znaku naší obce. Nový znak byl
občany přijat kladně.
 Občané se obrátili na KMČ Nedvězí s požadavkem dopravního značení a omezení
rychlosti na ul. Prašná.
 Ing. Tomčan informoval občany o uskutečněném měření hluku a vlivu dálnice
v blízkosti naší obce. Ze studie ŘSD vyplývá, že hluk nepřekračuje stanovené
normy.
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. 2. 2017 v 18 hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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