Komise m stské ásti Nedv zí
Zápis ze sch zky
24.9.2007
I. Zahájení
KM Nedv zí svolala pravidelnou sch zku v 18,30 hod. dne 24.9.2007 v Nedv zí
II. Presence
P edsedkyn zahájila sch zku. P ítomni byli:
Za KM : p. ernohouzová, ing. Nem eková, , p.Janek, p.Baláš, MUDr.Krá mar, ing.
Tom an, p.Karabcová
Omluveni: p. ernohouz
Hosté:
M stská policie Olomouc, Ing.Luczka – odbor investic SmOl
III. Schválení zápisu z minulé sch ze
P edsedkyn komise p e etla zápis z minulé sch ze. Zápis byl schválen
v p e teném zn ní.
IV. Otev ené body
a) kanalizace – kolaudace je plánována pokud nebudou zjišt ny nedostatky na
15.10.2007 a po této lh t bude možné zažádat o souhlas s napojováním na
VEOLI p. Kubín, který provede kontrolu místa napojení. Popis jednotlivých
krok p i vy izování a napojení kanalizace bude vyv šen v bodech na nást nce
KM
b) vodovod by m l být kolaudován koncem íjna pokud nedojde k n jakým
provozním problém m
c) spolupráce s M stskou policií – KM požádala o kontrolu stání vozidel na
zelených plochách a stání vozidel na vjezdech k dom m bránícím chodc m
v pr chodu po chodníku
d) umíst ní zrcadla na k ižovatce Jilemnického a Neklanovy ulice bude
provedeno koncem zá í
e) odpad u kontejner na stanovišti Neklanovy ulice byl uklizen
f) oprava brány a nat ení na h bitov bylo provedeno
g) vodorovné zna ení na nové silnici bylo provedeno
V. Nové záležitosti
a) Technické služby m sta Olomouce, a.s. oznamují, že dne 27.10.2007 se bude
v Nedv zí u obchodu konat pravidelná sb rová sobota od 8-13hod
b) KM žádá Správu silnic Olomouckého kraje o provedení kontroly a
zabezpe ení kryt na odtokových kanálech okolo cesty z Olomouc – Nedv zí
sm rem k mostu pod dálnicí ( sm r Hn votín ) místy jsou poklopy odstran ny.
c) KM projednala žádost obyvatel domu na Jilemnického ulici o úpravu p íkopy
p ed dv ma rodinnými domy. Výstavbou kanalizace a vodovodu zde zatéká p i
deštích voda. Tato záležitost bude ešena v p íštím roce.

d ) KM obdržela žádost SmOl. odboru vn jších vztah a informací o pojmenování
nové ulice, kde bude kolaudován nový rodinný d m. Komise navrhuje ulici PRAŠNÁ.
e) KM Nedv zí žádá Policii R k projednání možnosti snížení – omezení rychlosti
v obci – pr jezd obcí. Vybudování nové silnice svádí mnoho idi k rychlé jízd p es
obec a nedodržování rychlosti.
VI. Úkoly
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vy išt ní zanesené vpust za h išt m – zajistí ing. Tom an do 20.10.2007
kanalizace – zajistí p. ernohouz – termín pr b žn
umíst ní zrcadla – zajistí p.Janek – termín do 30.9.2007
vyhlášení sb rové soboty – zajistí p. ernohouzová
úklid okolí sokolovny – zajistí p.Baláš – termín do p íští sch ze
pozvání majitele silni ní t žké techniky na sch zi KM – zajistí
MUDr.Krá mar do p íští sch ze
g) vy išt ní rygol okolo cest ješt v letošním roce – zajistí pí. ernohouzová
h) projednání odvozu odpadu z h bitova – zajistí p. Karabcová
i) oprava porouchaného rozhlasu – zajistí p. Janek

VII. Program p íští sch ze
a) kanalizace
b) projednání úkol z minulé sch ze
c) projednání požadavk na úpravu zelen po dobudování kanalizace

VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zi v 19,45 hod. P íští sch ze se bude konat
29.10.2007 v 18,30 hod.
Zápis vytvo il: Nem eková Miluše
Zápis schválil: ernohouzová Milena

