Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
21. 9. 2012
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 17,30 hod. Dne 21. 9. 2012 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

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

Omluven: Janek, Baláš
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) MP - provede kontrolu nalévání alkoholu na fotbalovém hřišti nezletilým osobám
b) p. Voráč oznámil KMČ, že bude v obci proveden ořez stromů
c) předseda KMČ oznámil, že bude provedena výsadba u fotbalového hřiště
d) pí Černohouzová informovala o návštěvě Ing. Polacha. Provedl kontrolu povodí
Romzy, které je třeba vyčistit

V. Nové záležitosti
a) pí Soňa Rokytová seznámila KMČ s dobrovolnickým projektem Od pramene Romzy,
vytvořeným TomTuři 4105 Olomouc. Cílem je vyčistit Romzu od jejího pramene, tedy v
okolí rybníka a dále tok v délce 2-3 km. Materiál potřebný při úklidu bude zajištěn
oddílem. Této dobrovolnické akce se může zúčastnit každý
Akce proběhne ve dnech 12. -14. října
b) pí Soňa Rokytová oznámila, že TomTuři 410 pořádá 2. 11. Strašidelnou stezku
c) zástupci zahrádkářské kolonie v Nedvězí KMČ oznámili, že v přilehlém okolí

zahrádek, kde sídlí firma Natruck Service s. r. o., dochází v rámci drcení rámů a starých
palet ke znečištění okolí (celého areálu zahrádek vč. znečištění půdy a ovzduší) Dochází k
porušování zákonem stanovených právních norem znečišťováním životního prostředí.
KMČ žádá MmOl o sjednání nápravy prostřednictvím odpovědných odborů
d) v této souvislosti KMČ žádá o podání informace o průběhu jednání do 15. 10. 2012 a o
přezkoumání vydaného povolení k provádění drcení dřevěného materiálu
e) zástupci zahrádkářské kolonie oznámili, že došlo k odbagrování svahu na pozemku č.
120/67 kú Nedvězí přilehlého pozemkům č.120/33, 120/34, 120/35 kú Nedvězí, dochází k
posunu půdy. KMČ žádá o posouzení situace stavebním odborem
f) KMČ vyjádřila souhlas s žádostí o pronájem či prodej majetku Statutárního města
Olomouce parc. č. 62 ostat. pl. kú Nedvězí
g) KMČ vyjádřila souhlas s žádostí o pronájem či prodej majetku Statutárního města
Olomouce parc. č. 298/1 ostat. pl. kú Nedvězí
h) v rámci zakázky Statutárního města Olomouce „Koncepce vodního hospodářství města
Olomouce“ budou v příštích 2 letech prováděna opatření, která mají za účel předejít
krizovým situacím souvisejícím s extrémními srážkovými událostmi ve městě. V
souvislosti s tímto žádá MmOl občany, kteří vlastní pozemky či jiný majetek v
problémových oblastech, aby elektronicky na adrese voda@olomouc.eu , nebo písemně
kontaktovali odbor koncepce a rozvoje, oddělení technické infrastruktury (kontaktní
osoba - Ing. Jiří Polcr, tel: 588 488 366)

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. 10. 2012.

Zápis vytvořila: Mgr. Petra ČernohouzováZápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

