Komise m stské ásti Nedv zí
Zápis ze sch zky
31.3.2008
I. Zahájení
KM Nedv zí svolala pravidelnou sch zku v 18,30 hod. dne 31.3.2008 v Nedv zí
II. Presence
P edsedkyn zahájila sch zku. P ítomni byli:
Za KM : p. ernohouzová, ing. Nem eková, , p.Janek, , p.Karabcová, MUDr.Krá mar,
ing.Tom an, p. ernohouz
Neomluveni: p. Baláš,
Hosté:
M stská policie Olomouc – policista Urban a Raš ák
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) spolupráce s M stskou policií – p ipomínky KM
- kontrola stání vozidel na zelených pásech a na chodnících –
stále není sjednaná náprava, p.Urban p islíbil, že bude v c
vy ešena a bude zaslána odpov KM
- p.Urban p islíbil i kladné do ešení záboru ve ejného
prostranství u domu p. Bouzka
- zkontrolovat dodržování zna ky zákaz vjezdu nákladních
automobil v Neklanov ulici, kontrolou bylo zjišt no, že zde
zatím nejezdí t žká nákladní auta
- prov ení skládky v háje ku u í ky Romza – bylo nahlášeno
na odbor životního prost edí, bylo zajišt no uklizení.
b) Kolaudace rozvodné vodovodní sít byla v Nedv zí provedena, lze za ít
vy izovat žádosti o p ipojení k vodovodní síti
c) SmOl. odbor investic zaslal komisi na základ žádosti KM Nedv zí ke
z ízení kryté autobusové zastávky, vyjád ení vlastníka nemovitosti p. Mazura,
který s umíst ním stavby souhlasí a stavba bude za azena do plánu investic na
rok 2009
d) KM bere na v domí oznámení MmOl. odboru koncepce a rozvoje o
projednání zadání souboru zm n .XIX ÚpnSÚ Olomouc.
e) KM bere na v domí zápis ze setkání p edsed KM s vedením SMO den
4.3.2008 sou ástí zápisu jsou i legislativní zm ny v sociální oblasti v roce
2007 a 2008

V. Nové záležitosti
a) komise bere na v domí oznámení TSmOl. o zajiš ování služeb od dubna do
íjna 2008 a oznamuje zahájení konání jarních sb rových sobot v roce 2008.
V obci Nedv zí prob hne sb rová sobota dne 10.5.2008
b) p edsedkyn KM sd lila len m komise e-mailové schránky ur ené
jednotlivým komisím m stských ástí
c) KM bere na v domí kalendá akcí po ádaných OVVI v roce 2008
d) komise projednala erpání rozpo tu komise na rok 2008. lenové komise
navrhli zpracování projektu na opravu a údržbu p ístavku za domem
v Jilemnického ulici, kde se nachází d tské h išt , klub d chodc a jiné.
VI. Úkoly
a) na základ sd lení spol. INSTA Group s.r.o.-reakce na odstran ní závad,
zpracuje p. ernohouz odpov – termín do konce týdne
b) TSmOl. p. Zívala – p islíbil vybudování chodníku okolo domu p.
Kratochvíla do konce dubna
c) P. ernohouzová zpracuje odpov na MmOl. k rekrea ním plochám
v Nedv zí. V Nedv zí se nachází dv lokality a to . 53 – d tské h išt a .
54 – fotbalové h išt . Nové lokality zde nejsou. Z stává zachován p vodní
stav.
d) Ing.Tom an zajistí projektanta na zpracování projektu za d tským h išt m
e) P. ernohouzová do p íští sch ze zajistí sd lení p. Hopa k oprav rygol
na Jilemnického ulici – termín úprav
VII. Program p íští sch ze
a) projednání úkol z minulé sch ze
b) nachystat dopln ní návrh na investi ní akce z fondu KM v Nedv zí
v roce 2008
c) zajišt ní jarního úklidu d tského h išt
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zi v 19,30 hod. P íští sch ze se bude konat
28.4.2008 v 18,30 hod.
Zápis vytvo il: Nem eková Miluše
Zápis schválil: ernohouzová Milena

