Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůzky
30.3.2009
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 30.3.2009 v Nedvězí
II. Presence
Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli:
Za KMČ: p.Černohouzová, ing. Nemčeková, , p.Janek, p.Karabcová, p.Černohouz,
ing.Tomčan
Omluveni: MUDr.Kráčmar, Baláš
Hosté: za Městskou policii – policisté č.082
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předsedkyně komise přečetla zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen
v přečteném znění.
IV. Otevřené body

a) zástupce městské policie informovala členy komise o postupu při odstranění
vraku na Neklanové ulici v Nedvězí před domem č.14. Vzhledem k dodržení
zákonných lhůt bude vrak odstraněn do 3 měsíců. Členové komise požádali
Městskou policii o spolupráci při kontrole biocentra v háječku u říčky Romza.
V loňském roce zde vznikla nepovolená skládka, zatím nebyla životním
prostředím odstraněna. Jde o to, aby nedošlo k zvětšování skládky
b) p.Janek z Neklanovy ulice informoval členy komise o provedení deratizace
v Neklanové ulici v domě č.14. Deratizace byla provedena odbornou firmou a
je prováděn i sběr uhynulých zvířat – potkanů.
c) na vybudování krytého posezení pro důchodce v domě na Jilemnického ulici
č.29 zatím není provedeno rozhodnutí, je přislíbena návštěva náměstka
k místnímu šetření
d) na základě sdělení ředitele hřbitovů ing.Kleinera je potřeba na vyrobení nové
brány zadat zpracování projektu
V. Nové záležitosti
a) KMČ bere na vědomí, že dům v Neklanově ulici č.14 není určen
k demolici, majitelka byla dvakráte obeslána k jednání na životní prostředí
ale zásilku nepřevzala, dle zákona bude předvedena k jednání na odbor
životního prostředí Policií ČR

b) KMČ žádá na základě dopisu ze dne 13.5.2008 a dalších zápisů z jednání
KMČ i za účasti zástupců spol. INSTA a ing.Luczky na jednání v Nedvězí
o odstranění závad po vybudování vodovodu a kanalizace v obci. Do
dnešního dne nebylo ze závad nic odstraněno.
c) KMČ bere na vědomí konání sběrových sobot – v Nedvězí se bude sběrová
sobota konat 9.5.2009
d) odbor životního prostředí zajistil ořez suchých větví. Větší část ořezu byla
provedena, zůstávají k ořezu vrby u pomníku padlých a u hřiště v okolí
vedení vysokého napětí
e) předsedkyně komise žádala na Moravském povodí ing.Šťastného o
provedení úklidu koryta říčky Romzy, přes zimu zde napadaly suché větve
a zatarasily průtok potoka
f) obyvatelka Nedvězí paní Kovaříková žádá za ostatní spoluobčany
Neklanovy ulice o provedení opravy cesty spojující odbočku u hřbitova
směrem k Autolandu. Cesta byla během budování vodovodu a kanalizace
půl roku využívána jako objezd obce autobusem IDOS, nákladními vozidly
i osobními auty. Cesta je ve velmi špatném stavu což občané dokládají
fotem silnice
g) KMČ bere na vědomí sdělení p.Puhače z MmOl. o provádění oprav
chodníků v Olomouci a přilehlých městských částí. Nedvězí po budování
kanalizace a vodovodu má zatím chodníky opravené
h) byla podána žádost na TSmOl o provedení opravy lavičky u zastávky a
výměna desek na lavičce u obchodu
i) KMČ dala požadavek na Státní silnice na provedení úklidu v okolí cesty
směrem ze Slavonína do Nedvězí
j) KMČ nemá námitek proti prodeji majetku SmOl parcela č.1381/3 o výměře
204m2 v k.ú.Slavonín

VI. Úkoly
a) dořešení ve spolupráci s MmOl odstranění závad po budování
vodovodu a kanalizace v obci
VII. Program příští schůze

Projednání bodů z dnešního jednání

VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat
27.4.2009 v 18,30hod

Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše
Zápis schválil: Černohouzová Milena

