Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
27. 02. 2012
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 27. 02. 2012 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: Prokeš

Host:

Městská policie – Skácel, Přidal

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

IV. Otevřené body
a) MP - zajistila situaci týkající se parkování aut před Jednotou. Upozornila, že o zavedení
parkovacích míst je potřeba zažádat na odboru dopravy
b) Pí. Karabcová upozornila, že v okolí domu Neklanova č.14 se vyskytují podkani, KMČ
nadále upozorňuje také na havarijní stav domu, který je potřeba vyšetřit
c) P. Kopecký zajistil, aby byl požadavek na ořez stromů kolem vysokého napětí u hřiště
dán

do plánu kontrol Technických služeb Olomouc
d) KMČ zaslala prostřednictvím p. Zelenky p. Puhačovi dopis s žádostí na opravu oken v 1.
patře budovy na ul. Jilemnického. Důvodem je havarijní stav oken
e) Petice na zavedení retardérů v ulici Neklanova nebyla schválena, jelikož nebyla
podpořena všemi občany bydlícími na ulici Neklanova. Své právo nesouhlasit s umístěním
retardérů vyjádřila rodina Nečkova a Krylova. Proto se jejich zavedení nebude v současné
době realizovat
f) Oprava chodníků v obci je naplánována na měsíc březen
g) KMČ nadále projednává termín konání Nedvězských slavností, které tento rok vycházejí
na 3. června.

V. Nové záležitosti
a) P. Nádvorník upozornil KMČ na potřebu revize zvonice kapličky
b)Statutární město Olomouc zaslalo KMČ žádost o projednání odprodeje pozemku za
budovou Jednoty. KMČ s tímto odprodejem souhlasí
c) KMČ obdržela dopis od p. Svačiny, který informuje o změně vývozu bioodpadu z důvodu
optimalizace. Nyní bude odvoz bioodpadů prováděn každé liché úterý. Odvoz bude zahájen
ve středu 11. 4. a nadále bude probíhat v termínech 24. 4. , 8. 5. , 22. 5. 2012 až do
listopadu 2012. Odvoz komunálního odpadu zůstává nadále na každé sudé pondělí
d) Občané obce žádají o přistavení kontejneru na textil

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 26. 3. 2012.

Zápis vytvořila: Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

