Komise městské části č. 9 – Nedvězí
Zápis ze schůze dne 1.7.2019 v 18:00 hodin
I. Zahájení
Schůzi zahájil předseda KMČ Luboš Černohouz.
II. Prezence
Přítomni byli: předseda - Luboš Černohouz
členové - Alena Ovečková, Mgr. M. Gajdůšek, Mgr.J. Nykl, Ing.A.Tvrdý
Milena Černohouzová, Ing. Viliam Tomčan,
Ivana Fišerová,
omluven - Mgr. L. Vepřeková, J.Voráč, J.Baláš
hosté
- městská policie – strážník Dostál, pí Mrázková

III. Program schůze
-

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

IV. Otevřené body
- Městská policie – KMČ Nedvězí nemá žádné připomínky.
- 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 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. Nové body
-KMČ Nedvězí žádá povodí Moravy o odstranění zlomené větve z potoka Romza. Zjistí Černohouzová.
-KMČ Nedvězí žádá o opravu kanálové vpusti na ulici Jilemnického před domem č.71. Nahlášeno na ČOV Olomouc.
-KMČ Nedvězí, Ing. Tomčan, projednal náhradu betonových kuželů za lomový kámen. Tyto kameny budou umístěny
dle dispozic KMČ na ulici Rybniční.

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.
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-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 o přístup k celému prostoru z pohledu životního prostředí a
také z pohledu a potřeb občanů městské části Nedvězí.
-KMČ Nedvězí žádá opakovaně o výměnu zrcadla na křižovatce Jilemnického a Prašná. Žádáme o stanovení termínu.
-KMČ Nedvězí žádá o seč trávy v co nejkratším termínu. Občané si opakovaně stěžují na vzrostlou trávu a plevel
(dosahuje výšky až 70cm). Dětská hřiště jsou nepoužitelná, rodiče si denně stěžují. Vzhledem ke klimatickým
podmínkám doporučujeme trávu osekat pravidelně na 15cm.
KMČ Nedvězí žádá sekání trávy na ulici Kubisova. Dále žádáme o odstranění náletových bodláků na chodnících,
především na ulici Jilemnického před domem č.p. 1A a1,2. Rovněž žádáme o vyčištění rigolů v městské části Nedvězí.
-KMČ Nedvězí žádá o nátěr sloupů bezpečnostních sítí na dětském hřišti, zábradlí před budovou Jilemnického 29.
-Opětovně a již po několikáté žádáme reakci na starší požadavky. Pokud nebude na naše požadavky žádná reakce,
zašleme soupis těchto požadavků na primátora města Olomouce.
O nových úkolech bylo hlasováno: Pro 8, proti 0, zdržel se 0. Nové body byly schváleny.
Zápis byl hlasitě přečten a bylo hlasováno: Pro 8, proti 0, zdržel se 0. Zápis byl schválen.
VII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi ve 19.30 hodin.
Příští schůze se bude konat dne 2.9.2019 v 18:00 hod.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz
předseda KMČ
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