Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
25. 7. 2011
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 25. 7. 2011 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, MUDr. Kráčmar, Karabcová,
Černohouzová P., Baláš, Voráč, MUDr. Prokeš, MUDr.Kráčmar,
Kopecký

Host:

Městská policie - Skácel

III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění.

IV. Otevřené body
a) Městská policie – byla vznesena opětovná připomínka k autům, která stojí v
průjezdech a brání osobám v průchodnosti chodníků
- KMČ. č. 9 rozhodla, že tuto situaci bude řešit připomínkovým dopisem,
jenž obdrží osoby, které svými auty brání průchodnosti chodníků
b) Nové radary byly instalovány v obci na komisí stanovených místech
c) Na pozemních komunikacích na ul. Jilemnického a za Neklanovou ulicí (směrem na
autovrakoviště) byly zaasfaltovány rozbité části vozovky
d) P. Karabcová upozornila na špatně provedené položení dlažby chodníků po opravách na ul.
Jilemnického
e) Předseda komise informoval, že pokud budou v obci viděny nenatřené sloupy veřejného
osvětlení, je třeba to oznámit a technické služby bezplatně jejich nátěr provedou
f) P. Černohouzová upozornila, že je třeba kontaktovat p. Brázdovou z majetkoprávního
odboru a urgovat Povodí Moravy Přerov s. p. (p. Pavelka). Je nutné provést vyčištění
Romzy, která je neustále zanesena

V. Nové záležitosti
a) MUDr. Prokeš předložil komisi návrh na revitalizaci rybníka. Návrh byl komisí schválen a
může být dále předložen Magistrátu města Olomouce
b) O občanském sdružení, které se bude ve spojitosti s projektem na revitalizaci rybníka
zakládat, je třeba informovat obyvatele obce. Ti se také mohou do občanského sdružení
zapojit
c) P. Voráč byl informován Ing. Steigerovou z odboru životního prostředí, že ořez stromů u
kapličky se v komisi při odboru životního prostředí neprojednával, KMČ opětovně žádá o
ořez dvou stromů u kapličky, ořechu na dětském hřišti a lípy na ul. Neklanova
d) Občané obce požadují uspořádat veřejnou schůzi, která by je informovala o ději v obci a
činnosti KMČ č. 9
e) Je zničená střecha kapličky u zastávky. Do kapličky zatéká a je třeba obrátit se na jejího
vlastníka, aby se tato situace začala řešit

VI. Úkoly
Dle programu schůze

VII. Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání

VIII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 29. 8. 2011.

Zápis vytvořila: Černohouzová Petra

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

