
Komise m�stské �ásti Nedv�zí 
 

Zápis ze sch�zky 
28.4.2008 

 
 
I. Zahájení 
                 KM� Nedv�zí svolala pravidelnou sch�zku v 18,30 hod. dne 28.4.2008 v Nedv�zí 
 
II. Presence 
                 P�edsedkyn� zahájila sch�zku. P�ítomni byli: 
 
Za KM�: p.�ernohouzová, ing. Nem�eková, , p.Janek, , p.Karabcová,  MUDr.Krá�mar, 
        ing.Tom�an, p.�ernohouz, p.Baláš 
 
Hosté:       M�stská policie Olomouc – policisté �. 176 a 177 
 
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) spolupráce s M�stskou policií  

- komisi bylo p�edáno vyhodnocení �etnosti m��ení rychlosti 
v obci – Jilemnického ulice v období 21.4.2008 – 24.4.2008. 

- skládka v háje�ku, dle sd�lení P�R, byla p�edána životnímu 
prost�edí.  

b) úpravy obecních pozemk� po provedení kanalizace a vodovodu byly 
provedeny z�ásti, v Neklanov� ulici byly opraveny rygoly, v n�kterých místech 
vlivem vysoko osazených odpadních trubek u vjezd� do dom� budou v období 
deš�� problémy s odtokem deš�ové vody – špatný spád. K ostatním 
požadavk�m na úpravy obecních pozemk� nesouhlasíme s vyjád�ením INSTY 
Group s.r.o., ze dne 24.4.2008 a bude stanoven nový termín k prov��ení situace 
za ú�asti ing. Luczky. 

c) KM� bere na v�domí oznámení MmOl. odboru stavebního o dopln�ní 
dopravního zna�ení na ulici Neklanov� – trvalé dopravní zna�ení – omezení 
pro nákladní automobily 

d)  KM� bere na v�domí sd�lení SmOl. odboru vn�jších vztah� a informací o 
vystavení objednávky na výrobu a umíst�ní zrcadla v Nedv�zí k�ižovatka ulic 
Jilemnického, Neklanovy a Prašné. Celkové náklady cca 20 035,-K�.   

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
V. Nové záležitosti 

a) komise bere na v�domí oznámení  TSmOl.  zahájení konání jarních sb�rových 
sobot v roce 2008. V obci Nedv�zí prob�hne sb�rová sobota dne 10.5.2008   

b) p�edsedkyn� KM� sd�lila �len�m komise, že dne 28.4.2008 se konalo 
zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce 

c) KM� bere na v�domí sd�lení SmOl. odboru investic – odpov�� na žádost o 
za�azení akcí do plánu investic na rok 2008 – úprava odtokových žlab� a 
rygol� bude za�azena do r. 2009 ale projekt zpracovat již v roce 2008, 
vybudování kryté zastávky IDOS bude také za�azeno do investic roku 2009 

d) komise žádá správu bytového fondu MmOl. o vým�nu oken v budov� na 
Jilemnického ulici, okna jsou v nevyhovujícím stavu  

e) dle sd�lení ing.Luczky byla provedena vpus� kanalizace u domu Grenarových 
na obecním pozemku, zbytek napojení si musí vlastníci zajistit sami 

 
  

VI. Úkoly 
a) na základ� sd�lení spol. INSTA Group s.r.o.- reakce na odstran�ní závad, 

dohodne p. �ernohouz sch�zku s ing.Luczkou 
b) chodník okolo domu p.Kratochvíla bude proveden do konce dubna 2008 
c) P. Karabcová zajistí pose�ení trávy na h�bitov� v Nedv�zí 
d) Ing.Tom�an zajistí projektanta na zpracování projektu za d�tským h�išt�m 
e) P. �ernohouzová do p�íští sch�ze zajistí vypracování projektu k oprav� 

rygol� na Jilemnického ulici 
f) P.Baláš zajistí provedení úklidu o�ezaných v�tví na h�išti v Nedv�zí, v�tve 

se nacházejí na obecním pozemku 
 
 

          VII. Program p�íští sch�ze 
a) projednání úkol� z minulé sch�ze 
b) nachystat dopln�ní návrh� na investi�ní akce z fondu KM� v Nedv�zí 

v roce 2008 
       
 
          VIII. Ukon�ení 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zi v 19,30 hod. P�íští sch�ze se bude konat     
26.5.2008 v 18,30 hod. 
 
 
Zápis vytvo�il: Nem�eková Miluše 
Zápis schválil: �ernohouzová Milena 

 
 
 
 
 


