Komise městské části č. 9 – Nedvězí

Zápis ze schůze 2. října 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 – pan Hynek a pan Hanzalík

III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.

IV. Otevřené body
 KMČ Nedvězí předala zástupcům městské policie požadavek na odstranění černé skládky
opětovně „U plata“, dále odstranění tří pytlů cementu u potoka Romzy a také vysypaná
šotolina na parcele č. 319 k.ú. Nedvězí.
 KMČ Nedvězí také požádala městkou policii o opětovnou kontrolu správného parkování
v naší obci.
 KMČ Nedvězí žádá o vyvolání jednání s majitelem, tedy s Krajským úřadem Olomouckého
kraje a zhotovitelem opravy silnice II. třídy vedoucí z Nedvězí do Bystročic. KMČ Nedvězí
upozorňuje, že vlivem průjezdu těžkých nákladních vozidel městskou částí Nedvězí dochází
k praskání a prolamování krajnice především v ul. Jilemnického, které se výrazně zhoršilo od
zahájení opravy silnice. KMČ Nedvězí žádá po ukončení investiční akce o uvedení vozovky do
původního stavu.
 KMČ Nedvězí upozorňuje na zhoršený stav asfaltové cesty vedoucí od hřbitova k plynové
stanici. Dle našeho názoru došlo ke značnému zhoršení stavu cesty za posledního půl roku
díky průjezdu nákladních automobilů při výstavbě rodinných domů a současně vozidel ze
stavby opravy silnice z Nedvězí do Bystročic. Některá nákladní vozidla projíždějí obcí
nepřiměřenou rychlostí. KMČ Nedvězí žádá po ukončení investiční akce o uvedení vozovky do
původního stavu.
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 Dle informace zaměstnanců MMOl byla uskutečněna kontrola doručení Radničních listů do
městské části Nedvězí. Je konstatováno, že Radniční listy v měsíci září 2017 byly všem
občanům naší obce řádně doručeny.
V. Nové záležitosti
 KMČ Nedvězí prostřednictvím MUDr. Kikalové Ph.D. požádala o údržbu zeleně a MMOl
odborem životního prostředí bylo sděleno následující:
k požadavkům KMČ, po provedení místního šetření dne 26.09.2017, sdělujeme následující:
1. Jilemnického (u pomníku) - břízy (2ks) pařezová výmladnost budou vykáceny v zimním
období 2017/18 (obvod kmenů ve výšce 130cm nad zemí je menší než 80 cm měřeno ve výšce
130 cm nad zemí)
2. Jilemnického (u hřiště) - bříza - ořez suchých větví bude proveden v období vegetace 2018
3. Jilemnického (u hřiště) - keře spirei budou sníženy na výšku pravidelně stříhaného živého
plotu v zimním období 2017/18
4. Neklanova - větve keřů - šeříku ardena budou zakráceny do komunikace co v nejkratším
období
5. Jilemnického (za prodejnou) - Ing. Vingálková vyzve firmu, která má dřeviny v údržbě, k
provedení ořezu
6. Romza - převislé a suché větve topolů budou ořezány v zimním období 2018 (nejpozději do
31.03.2018).
 KMČ Nedvězí obdržela informaci o změně jízdních řádů a trasy linky č. 728 z Nedvězí do
Olomouce. Dle našich informací většina spojů nebude projíždět městskou částí Slavonín, ale
bude odkloněna na ulici Brněnskou a dále k Tržnici. KMČ Nedvězí upozorňuje se vší vážností a
naléhavostí na zajištění bezpečnosti především dětí a seniorů, kteří budou nuceni vystoupit
na zastávce Slavonín-Kovo a dojít pěšky do Slavonína např. do školy, k lékaři, na poštu, na
sportovní hřiště apod. Ze zastávky Slavonín-Kovo totiž neexistuje chodník ani jiný bezpečný
prostor pro pěší. Dále upozorňujeme, že silnice procházející ulicí Zolova je velmi
frekventovaná. KMČ Nedvězí tuto záležitost považuje za bezpečnostní riziko a prioritu.

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. 11. 2017 v 18 hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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