Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
21. 5. 2012
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala veřejnou schůzi v 18,00 hod. Dne 21. 5. 2012 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

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

Omluven: Janek
Nepřítomen: MUDr. Kráčmar
Host: MP - Přidal
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění.

IV. Zahájení
Předseda komise přivítal občany na veřejné schůzi a seznámil je s projednávanými body

V. Městská policie
1) Předseda komise poděkoval MP za odstranění vraků aut z parkoviště před budovou
Jednoty
2) P. Přidal oznámil, že skládka za cibulárnou bude odstraněna
3) Občané upozornili na problém s volně pobíhajícími psy po obci
4) MP byla občany upozorněna na kontrolu parkování aut na chodnících
5) MP byla občany upozorněna na rychlost aut projíždějících přes obec
6) Občané upozornili na rychlou jízdu motorkářů v Neklanově ulici – KMČ poskytne MP
termíny závodů a žádá o kontrolu situace. V této souvislosti KMČ požaduje zavedení
dopravního označení, které bude upozorňovat na začátek obce

VI. Otevřené body
1) Předseda komise občany seznámil s tím, že bude navýšen počet autobusových spojů,
které budou blíže specifikovány a uveřejněny v měsíci červnu
2) Předseda informoval občany o probíhajících opravách chodníků v obci. Dlaždice, které
zůstanou zachovány, budou k dispozici k využití na místní účely
3) Předseda informoval, že v Neklanově ulici bude KMČ dále usilovat o zavedení
retardéru u mateřské školky
4) Předseda KMČ informoval o vzniklém občanském sdružení Nedvězský rybník
a prameniště Romzy o.s. a o možnosti zapojení se do jeho činnosti
5) Předseda komise informoval občany o záměru KMČ vybudovat volejbalové hřiště
6) Předseda komise informoval občany o probíhající výměně oken na budově v majetku
MmOl na ulici Jilemnického
7) Předseda komise informoval občany o tom, že bude v obci zaveden třetí dopravní radar
h) Občané byli seznámeni s problematikou havarijního stavu kapličky a potřebě provést
její rekonstrukci
8) Předseda komise informoval občany o přislíbené projektové dokumentaci pro ulici
Rybniční. V tomto místě bude probíhat dokončení vyasfaltování cesty
9) P Voráč hovořil o opravě dětského hřiště, informoval, že se podařilo získat částku 500
tisíc Kč na jeho obnovu a zároveň informoval o podané žádosti na vytvoření herních
prvků pro starší děti. Dále upozornil občany na nutnost dodržování provozního řádu hřiště
10) Občané byli seznámeni s programem Nedvězských slavností, které budou probíhat
8. a 9. června
11) Předseda hovořil o možnosti uvedení názvu místní části Nedvězí na směrových
tabulích na příjezdu od Olomouce. Tato možnost bude dále projednávána

VII. Připomínky občanů
1) Pí. Vyroubalová zmínila problematiku přecházení přes cestu z Neklanovy ulice, občané
žádají o prověření možnosti zavedení přechodu či jiné vhodné alternativy, která by tento
problém řešila. Předseda upozornil, že se KMČ dlouhodobě snaží o vyřešení této situace
2) P. Kadlčík hovořil o problému s parkováním na Neklanově ulici, vznesl požadavek na
kontrolu městkou policií. V této souvislosti bylo navrženo zavést dvě parkovací místa

pomocí využití materiálu, který zůstane zachován po probíhající opravě chodníků
3) Občané vznesli požadavek na opravení vjezdů na Neklanově ulici. Jedná se o vjezdy
domů č. p. 23 a 25
4) Občané vznesli dotaz na havarijní stav domu v Neklanově ulici, předseda je seznámil
s tím, jakým způsobem KMČ tuto situaci řeší s MmOl
5) P. Blaha upozornil na špatný stav cesty v ulici Prašná
6) Pí. Vyroubalová upozornila na problém s tím, že do obce dojíždějí lidé z okolí a venčí
zde své psy, přičemž po nich neuklízí výkaly, dochází ke znečišťování cest v obci
7) P. Pešula upozornil na vznik nerovnosti cesty po dokončení kanalizační přípojky
u fotbalového hřiště
8) Pí. Karabcová vznesla dotaz na zavedení chodníku ke hřbitovu, předseda informoval,
že je tento požadavek evidován v plánu investic pro rok 2012

VIII. Poděkování
1) KMČ vyjádřila poděkování občanům, kteří se zúčastnili brigády s výstavbou
volejbalového hřiště. Zároveň žádá o zapojení občanů i na následující brigádě
2) KMČ vyjádřila poděkování rodině Bašné za vyčištění okolí rybníčka
3) KMČ vyjádřila poděkování p. Komínkovi za správu rybníčka
4) KMČ vyjádřila poděkování fotbalistům za jejich aktivity
5) KMČ vyjádřila poděkování Klubu českých turistů působícímu v obci
6) KMČ vyjádřila poděkovaní Klubu seniorů

IX. Úkoly
Dle programu schůze

X. Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání

XI. Ukončení
Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 25. 6. 2012.

Zápis vytvořila: Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

