Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 6. února 2017, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Baláš Josef
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Ing. Tomčan Viliam
Vyroubalová Hana
Omluveni:
Hosté:
Městská policie
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 Zástupce městské policie informoval o jednání se společností, která vyvážela zeminu
z Technologického průmyslového parku a projížděla městskou částí Nedvězí a to ulicí
Jilemnického a ulicí Rybniční tak jak na to upozornila KMČ Nedvězí v zápise ze dne
9.1.2017. Zástupce městské policie informoval, že zástupce firmy, s kterým jednal si
je tohoto vědom a přislíbil sjednat nápravu.
 Zástupce KMČ Nedvězí dne 6.2.2017 projednal oznámení občanů z ulice Rybniční o
velmi špatném stavu místní komunikace. Dne 14.2.2017 proběhne místní šetření
k této záležitosti.
 Dne 25.1.2017 proběhlo jednání v budově ul. Jilemnického č. 29 za účasti zástupce
Správy bytového fondu, pana Malíka. KMČ Nedvězí opětovně upozornila na
nefunkčnost hlavních vchodových dveří této budovy. KMČ Nedvězí opětovně žádá o
opravu vstupních dveří jak z ul. Jilemnického tak i dveří ze strany sportovního hřiště.

1

Komise městské části Nedvězí
 Dne 6.2.2017 proběhlo jednání na MMOL odboru investic akce "Jilemnického –
Nedvězí – centrum – dopravní opatření“. V současné době je vypsáno výběrové řízení
na dodavatele stavby. Realizace projektu má proběhnout v termínu zahájení 1.4.2017
a ukončení 31.8.2017.

V. Nové záležitosti
 Za KMČ Nedvězí paní Kikalová projedná se zástupkyní MMOL odborem životního
prostředí, Ing. Steigerovou, možnost prořezání suchých větví lip a borovice u kapličky
a dále úpravu živého plotu u pomníku padlích. KMČ žádá také o posouzení ořezu
vzrostlého stromu na dětském hřišti na ul. Jilemnického č. 29.
 KMČ Nedvězí žádá Hřbitovy města Olomouce o opravu a vyčištění památečního kříže
u vstupu na místní hřbitov.
 Na ulici Jilemnického před domem č. 45 je poškozena dlažba chodníků. K poškození
dochází nájezdem nákladních vozidel do protějšího domu, kde sídlí firma Stelooil.
KMČ žádá o místní šetření za účasti zástupců firmy Stelooil.

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 6. 3. 2017 v 18 hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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