Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůzky
27.7.2009
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 27.7.2009 v Nedvězí
II. Presence
Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli:
Za KMČ: p.Černohouzová, p.Janek, p.Černohouz, MUDr.Kráčmar, Baláš, p.Karabcová
Omluveni: ing. Nemčeková, ing.Tomčan ( dovolená )
Hosté: Městská policie Olomouc – 2x policisté (č.129,151)
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předsedkyně komise přečetla zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen
v přečteném znění.
IV. Otevřené body
a) Městské policie byla požádána o možnost řešení nevhodného parkování
autobusu 728 u fotbalového hřiště v Nedvězí a dále řešení zabavování spadlých
míčů vedle dětského hřiště.
Z tohoto důvodu žádá KMČ o zřízení dopravních značek „Zákazu stání“ na
začátcích a koncích Nedvězí, tak jak je to na celém území města Olomouce
(např.Slavonín).
Odstavnou plochu u fotbalového hřiště (v majetku města Olomouce ) označit
dopravní značkou o způsobu parkování ( kolmé stání a to jen pro osobní
automobily )
b) Jízdní řád: S novým jízdním řádem dochází k opětovným nesouhlasům ze
strany našich spoluobčanů, kteří žádají uvedení v první fázi do původního
stavu a následně řešit zajíždění MHD do místní části Nedvězí.
Nedvězí je jediná místní část Olomouce, která nemá městskou dopravu!!!
Občané byli informováni p. Černohouzem, jak se postupuje při vytváření
jízdních řádů a vyzval občany k návrhům a aktivitě, která by vedla k většímu
tlaku na provedení nutných a rychlých změn.
Již na tuto schůzi jsme žádali o účast zástupců dopravy IDOS a městské
dopravy k projednání dopravy v městské části Nedvězí.
Jelikož se nikdo nedostavil, p.Černohouzová zajistí účast na příští schůzi
zástupce města (p.Hopp – doprava ), městské dopravy a zástupce IDOS.
c) ul. Peckova – po přesunu vedení NN do země je stále nefunkční místní rozhlas.
Komise žádá o zapojení.

VII. Program příští schůze
a)
b)
c)
d)

projednání úkolů z minulé schůze
veřejná hromadná doprava – (p.Hopp – doprava, IDOS, MHD)
rozpočet 2009 a plán investic 2010
pozván p.Puhač

VIII. Ukončení
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi v 19,30 hod.
Příští schůze se bude konat 31.8.2009 v 18,30hod

Zápis vytvořil: Baláš Josef
Zápis schválil: Černohouzová Milena

