
Komise m�stské �ásti Nedv�zí 
 

Zápis ze sch�zky 
29.10.2007 

 
 
I. Zahájení 
                 KM� Nedv�zí svolala pravidelnou sch�zku v 18,30 hod. dne 29.10.2007 v Nedv�zí 
 
II. Presence 
                 P�edsedkyn� zahájila sch�zku. P�ítomni byli: 
Za KM�: p.�ernohouzová, ing. Nem�eková, , p.Janek, ing. Tom�an, p.Karabcová,   
p.�ernohouz 
Neomluveni: MUDr.Krá�mar, p.Baláš 
Hosté:       M�stská policie Olomouc 
 
III. Schválení zápisu z minulé sch�ze 

P�edsedkyn� komise p�e�etla zápis z minulé sch�ze. Zápis byl schválen               
v p�e�teném zn�ní.    
 

IV. Otev�ené body 
a) kanalizace – kolaudace je plánována pokud nebudou zjišt�ny nedostatky na 

20.11.2007  
b) spolupráce s M�stskou policií – KM� požádala o umíst�ní radaru v obci – 

v sou�asné dob� toto není možné, jelikož je radar v oprav� 
- komise požaduje kontrolu h�bitova v období dn� Památek 

zesnulých 
- prov��ení umíst�ní žlab� do chodníku u domu p. Bouzka, 

hrozí zde nebezpe�í úrazu  
c) umíst�ní zrcadla na k�ižovatce Jilemnického a Neklanovy ulice zatím nebude 

realizováno – nejsou peníze  
d) KM� žádá odbor dopravy SmOl. o opravu zna�ky ozna�ující konec obce ve 

sm�ru z Nedv�zí na Hn�votín – zna�ka je proražená 
e) KM� žádá odbor životního prost�edí SmOl. o provedení pro�ezu stromu na 

Neklanov� ulici sm�rem ke školce. Je zde umíst�na zna�ka zákaz vjezdu 
nákladních automobil� a vlivem p�erostlých v�tví není vid�t  

 
 
 
V. Nové záležitosti 

a) Technické služby m�sta Olomouce provedly dne 27.10.2007 v Nedv�zí u 
obchodu pravidelnou sb�rovou sobotu od 8-13hod. Ob�ané Nedv�zí m�li 
p�ipomínku na TS, zda by zde pro p�íští sb�rové soboty nemohl být umíst�n i 
kontejner na drobný stavební odpad 

 
b)  KM� bere na v�domí provedení opravy rozhlasu v obci 

 
c)  KM� Nedv�zí žádá Policii �R k projednání možnosti snížení – omezení 
rychlosti v obci – pr�jezd obcí. Vybudování nové silnice svádí mnoho �idi�� 
k rychlé jízd� p�es obec a nedodržování rychlosti 



 
d ) Na h�bitov� v Nedv�zí byla umíst�na místo kontejneru na odpad velkoobjemová 
popelnice. Dle vyjád�ení p.Karabcové bude tato vyvážena v tomto období týdn� a bude 
se jednat o umíst�ní ješt� jedné popelnice 
  
e)  KM� p�i minulém jednání vznesla požadavek na vy�išt�ní rygol� na Jilemnického 
ulici. Zde sd�lení p.Brázdové nejsou na tuto akci již peníze 
 
f )  Vzhledem k posunu prací na výstavb� kanalizace a vodovodu v obci, nedošlo ze 
strany Správy silnic Ol.kraje k p�evzetí silnice zp�t do své správy a nebude ani 
provedena úprava rygol� jak bylo ze strany KM� požadováno, jelikož to není 
v kompetenci Správy silnic. KM� žádá za�adit tuto akci do plánu investic na rok 2008 
 
VI. Úkoly 

a) vy�išt�ní zanesené vpust� za h�išt�m – zajistí ing. Tom�an do 20.11.2007  
b) kanalizace – zajistí p.�ernohouz – termín pr�b�žn� 
c) umíst�ní zrcadla – zajistí p.Janek – termín pr�b�žn� 
d) úklid okolí sokolovny – zajistí p.Baláš – termín do p�íští sch�ze 
e) vy�išt�ní rygol� okolo cest ješt� v letošním roce – zajistí pí. �ernohouzová 
f) projednání dopln�ní ješt� jedné velkoobjemové popelnice na h�bitov – 

zajistí p. Karabcová 
g) p�íprava d�tského h�išt� na zimu – zajistí p.Tom�an 
 

          VII. Program p�íští sch�ze 
a) kanalizace 
b) projednání úkol� z minulé sch�ze 

 
          VIII. Ukon�ení 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zi v 19,45 hod. P�íští sch�ze se bude konat     
26.11.2007 v 18,30 hod. 
 
 
Zápis vytvo�il: Nem�eková Miluše 
Zápis schválil: �ernohouzová Milena 

 
 


