Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
28. 11. 2011
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 28. 11. 2011 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

Za KMČ:

Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, Karabcová, MUDr. Kráčmar, Kopecký,

Baláš, Černohouzová P., Voráč

Omluven: MUDr. Prokeš

Host:

Městská policie – p. Skácel

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

IV. Otevřené body
a) Městká policie - p. Skácel obeznámil členy KMČ č. 9., že je každý den kontrolováno to,
jakým způsobem auta v obci parkují
- KMČ č. 9 upozornila na potulování psů v obci, žádá o kontrolu stavu
- KMČ č. 9 se usnesla, že občané obce jsou povinni nahlásit MP, pokud
uvidí, že někdo vyhazuje odpad a zakládá tímto nelegální skládku
- KMČ č. 9. žádá MP o pravidelnou kontrolu pouštění petard v obci
(zejména kontrolu malých dětí)
- KMČ č. 9 žádá, na základě požadavku občanů na veřejné schůzi,
o udělení souhlasu PČR (p. Musil, p. Horvát), aby mohla udělovat
pokuty v obci MP
- KMČ č. 9. žádá MP o kontrolu rychlosti průjezdu aut v obci
b) Pí. Štěpánková zajistí ořez smuteční vrby, lip u kapličky a ořechu na dětském hřišti
c) Pí. Kmoničková zaslala předsedovi KMČ vyjádření DP k zavedení přechodů v obci
d) P. Kopecký zajistil vystavění osvětlení u hřiště
e) Při opravě chodníků bylo prozatím položeno cca 150 m. V dalším roce budou opravy
pokračovat ve stejném směru až k bytovkám a dále na druhé straně ve směru od Jednoty
f) Navzdory protestům občanů proti posypu chodníků drtí, se Magistrát města Olomouce

usnesl, že tyto posypy budou prováděny z ekologických důvodů
g) Pro občanské sdružení na rekultivaci okolí rybníka byly zpracovány stanovy
h) Pí. Černohouzová oznámila, že byl proveden úklid v okolí Romzy a bylo zajištěno, že
budou rigoly kolem cest každoročně udržovány
i) Předseda KMČ č. 9. seznámil pí. Hyravou z majetkoprávního odboru s havarijním stavem
objektů (Jilemnického č. 38/25, Neklanova č. 14). Požádal o posouzení situace a přijetí
odpovídajících kroků vůči majitelům objektů
j) Označení Nedvězí na dálničním sjezdu z rychlostní silnici R46 na silnici II/570
z Olomouce se nadále projednává
k) Byla provedena oprava chodníku směrem na hřbitov
l) Dle návrhu p. Dvořáka z veřejné schůze KMČ č. 9. žádá o označení parkování u areálu
hřiště umístěním příslušného dopravního značení

V. Nové záležitosti
a) KMČ č. 9. se usnesla, že veřejné schůze pro občany budou probíhat 2x za rok
b) KMČ č. 9. se usnesla, že se bude snažit o zakoupení 3 radaru pro obec
c) P. Prokeš zajistit vybudování chodníku u školky na Neklanově ulici (pí. Kmoničková)
d) KMČ č. 9. přispěje na mikulášskou besídku pořádanou Restaurací Na Hřišti částkou
10 tisíc Kč
e) P. Puhač zajistí opravu dřevěných komponentů na dětském hřišti, na tuto opravu
vyhrazeno 10 tisíc Kč
f) KMČ č. 9 žádá Mgr. Puhače o obnovení smlouvy správce budovy v majetku
MmOl na ul. Jilemnického na dobu určitou
g) P. Černohouz podal žádost na KMČ č. 9. o zpětné projednání výše poplatku za odvoz
komunálního odpadu z důvodu snížení frekvence odvozu v měsících prosinec 2011, leden,
únor, březen 2012
h) KMČ č. 9. žádá o odstranění několika pařezů na jižní straně hřiště jako kompenzaci za
stabilní cenu příspěvku při snížení frekvence odvozu komunálního odpadu
i) Pí. P. Černohouzové byl předán klíč od úřední desky
j) Na ul. Neklanova byla provedena podpisová akce pro řešení umístění dopravního
značení/retardérů, petice byla předána p. náměstku Vlachovi
k) KMČ č. 9 vyhlašuje v obci soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu

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 22. 12. 2011.

Zápis vytvořila: Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

