Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 14. prosince 2015, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Balaš Josef
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Kopecký Tomáš
Ing. Tomčan Viliam
Voráč Jan
Vyroubalová Hana
Omluveni:
Hosté:
Městská policie – pan Štěpánek a pan Vychodil
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 KMČ hodnotila uskutečněné investice roku 2015.
 KMČ také kladně zhodnotila akci „Rozsvícení vánočního stromečku“.
 Dne 8.12.2015 se paní Kikalová, pan Balaš a pan Černohouz zúčastnili společného
setkání členů KMČ s MMO. Členové byli seznámeni s plánem investic pro rok 2016.
Informovali MMO o nutné rekonstrukci střešní konstrukce a krytiny Kaple sv. Trojce.
S výhledem do konce volebního období je snaha magistrátu realizovat dokončení
místní silnice v ulici Rybniční.
 Ing. Tomčan hovořil o zpracovaném konceptu dopravy MHD pod koordinací KIDS.
Dále hovořil o dopravním průzkumu vytíženosti MHD v naší obci.
 KMČ žádala RMO o obnovu polních cest na pozemcích parc. č. 370 a 373 v k.ú.
Nedvězí, ve vlastnictví statutárního města Olomouce. RMO však dne 20.10.2015
schválila pacht o užívání uvedených pozemků Zemědělským družstvem Slavonín.
Mgr. Filip Žáček prověří možnost obnovy polních cest v k.ú. Nedvězí.

1

Komise městské části Nedvězí

V. Nové záležitosti
 Pan Tomčan požádal městskou policii o posouzení parkování aut u křižovatky ve
Slavoníně u kapličky. Auta nevhodným parkováním brání výhledu do křižovatky.
 KMČ dále požádala městskou policii o dopravní značení parkování před Jednotou,
které má být vyhrazeno pouze pro zákazníky, nikoliv stálé parkování aut.
 Předsedkyně KMČ informovala o termínech schůzí pro rok 2016 a to ve dnech:
(25.1.2015, 29.2.2016, 21.3.2016, 25.4.2016, 30.5.2016, 27.6.2016, 25.7.2016,
29.8.2016, 26.9.2016, 31.10.2016, 28.11.2016, 12.12.2016).
 Předsedkyně KMČ hovořila o plánu činnosti komise pro rok 2016.
 Předsedkyně KMČ informovala o vyvěšení státní vlajky na budovu ve dnech státních
svátků.
 Paní Kikalová byla požádána o zjištění aktuálního stavu kontejnerů na odpad a na
příští schůzi navrhne výměnu konkrétních poškozených kontejnerů. KMČ tímto žádá
občany o dodržování čistoty a pořádku v okolí kontejnerů.
 Paní Kikalová sdělila, že v areálu autovrakoviště jsou staré odpadové jímky, požádá
proto majitele o zajištění jímek tak, aby nemohlo dojít k úrazu zvířat či dětí.
 Paní Kikalová zjistí možnost opravy odpadních svodů vody u dálnice. Jedná se o polní
cestu vedoucí z Nedvězí do Nemilan.
 Pan Voráč hovořil o možnosti přípravy projektové dokumentace pro odpočinkovou
zónu „Rybníček“ s možností požádání o dotaci.

VI. Úkoly
Dle programu schůze.
VII. Program příští schůze
Kontrola zápisu, podle potřeby.
VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod. Příští schůze se bude konat dne 25.1.2016 v 18hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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