Komise městské části č. 9 – Nedvězí
Zápis ze schůze dne 6.5.2019 v 18:00 hodin
I. Zahájení
Schůzi zahájil předseda KMČ Luboš Černohouz.
II. Prezence
Přítomni byli: předseda - Luboš Černohouz
členové - Alena Ovečková,
Milena Černohouzová, Ing. Viliam Tomčan, Josef Baláš
Ivana Fišerová, Jan Voráč, Mgr. Vepřeková, Ing. Tvrdý, Mgr. Nykl
omluven - Mgr. M.Gajdůšek;
hosté
- městská policie – strážník Dostál,
V 19.30 odešel Ing. Tomčan z pracovních důvodů.
III. Program schůze
-

Zahájení
Prezence
Program schůze
Projednání otevřených bodů
Projednání nových bodů
Nové úkoly
Závěr

IV. Otevřené body
- Městská policie – KMČ Nedvězí žádá o přítomnost strážníků městské policie v městské části Nedvězí.
- KMČ Nedvězí žádá o nápravu průjezdu místní komunikací kolem fotbalového hřiště, p.č. 316.
- KMČ Nedvězí žádá o kontrolu prostoru kolem pomníku padlých v I. světové válce na ulici
Jilemnického, především parkování vozidel na travnatých plochách.
- KMČ Nedvězí žádá o vyjádření k bodu zápisu z 1/2019, a to k požadavku svolání jednání k plynofikaci COOP
- KMČ opětovně žádá o záruční opravu sportoviště pro starší děti (vytrhané obruby cvičebních prvků)
- KMČ byla požádána o stanovisko a připomínkování návrhu změny autobusové linky 180400. S platností od září
2019 dojde k redukci víkendových spojů autobusové dopravy v Nedvězí z dnešních 13 na 12. Občané Nedvězí mohou
připomínkovat časy odjezdů a příjezdů, které jsou prezentovány na www.nedvězí.eu, v sekci jízdní řády.
- KMČ žádá o odstranění nánosů hlíny na cestě na p. č. 384. Požadavek předán 20.1.2019 e-mailem na majetkoprávní
odbor, zatím bez reakce.
-V 4/2019 proběhla oprava stavidla rybníka.
-KMČ zajistila 10 stromků pro výsadbu v háječku. Výsadba proběhne 5/2019.
-Byla provedena oprava plastových dorazů na parkovišti u obchodu.

V. Nové body
- KMČ Nedvězí připomíná občanům setkání s Radou města Olomouce, které se uskuteční 20.5.2019 v 16.00
v sokolovně ve Slavoníně.
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- KMČ Nedvězí oznamuje a připomíná občanům, zvláště seniorům, že se 17.5.2019, od 14 hod. v sále kulturního
domu, uskuteční taneční odpoledne pro seniory a jejich příznivce.
-V 4/2019 proběhla výsadba lip v háječku. KMČ Nedvězí děkuje všem, kteří se výsadby zúčastnili. Děkujeme i
nejmladšímu účastníkovi, Míšovi Balášovi.

VI. Nové úkoly
-KMČ Nedvězí žádá odbor dopravy a územního řízení o zpracování projektu chodníku od ulice Prašná k fotbalovému
hřišti. Studii zpracoval Ing. Tužín, financovala KMČ Nedvězí.
- Na základě stížností občanů ulic Peckova, Jilemnického a Neklanova žádáme o častější vyvážení tříděného odpadu.
Navíc kolem popelnic se shromažďuje odpad v pytlích, který technické služby nevyvážejí. Prosíme o sjednání nápravy.
Bez reakce, úkol zůstává.
- KMČ Nedvězí žádá o jednání k zimní údržbě v městské části Nedvězí.
-KMČ Nedvězí žádá o odstranění padlého stromu v háječku. KMČ žádá o kontakt na odborného pracovníka, se
kterým bude možné projednat situaci v háječku. Jedná se přístup k celému prostoru z pohledu životního prostředí a
také z pohledu a potřeb občanů městské části Nedvězí.
-Dopravní značení: 29.4.2019 proběhlo jednání mezi zástupci KMČ Nedvězí a panem Holým z MMOl.
Bylo dohodnuto, že jednotlivé požadavky budou sepsány a předány panu Holému, viz příloha.
O nových úkolech bylo hlasováno: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. Nové body byly schváleny.
Zápis byl hlasitě přečten a bylo hlasováno: Pro 9, proti 0, zdržel se 0. Zápis byl schválen.
VII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi ve 20.00 hodin.
Příští schůze se bude konat dne 3.6. 2019 v 18:00 hod.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz
předseda KMČ
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