
Komise m�stské �ásti Nedv�zí 
 

Zápis ze sch�zky 
29.9.2008 

 
 
I. Zahájení 
                 KM� Nedv�zí svolala pravidelnou sch�zku v 17,30 hod. dne 29.9.2008 v Nedv�zí 
 
II. Presence 
                 P�edsedkyn� zahájila sch�zku. P�ítomni byli: 
 
Za KM�: p.�ernohouzová, ing. Nem�eková, , p.Janek, , p.Karabcová, p.�ernohouz, p.Baláš 
Omluven: MUDr.Krá�mar, ing.Tom�an 
Hosté: MmOl – ing.Michali�ka, ing.Luczka, INSTA – ing.Dlouhý, p.Grenar a Kollmann –     

obec Nedv�zí a p.Vrána – Žer�vky 
 
 
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 a vodovod – KM� zaslala dopis investi�nímu nám�stkovi 
SmOl.Mgr.Majorovi k vyjád�ení k uplatn�ní reklamací na výstavbu kanalizace 
a vodovodu v obci. Nám�stek primátora sd�lil dopisem, že dne 29.9.2008 se 
uskute�ní jednání na KM� k vy�ešení p�ipomínek. Na jednání byly projednány 
veškeré p�ipomínky ob�an� ( p.Grenar a Kollmann se osobn� zú�astnili 
jednání ). Na základ� jednání bude sepsán ing.Luczkou zápis, který obdrží i 
KM�. Dle p�íslibu budou závazy odstran�ny na ja�e 2009. 
U domu �ernohouz� v Peckov� ulici se propadla deš�ová kanalizace, nyní se 
kanalizace ucpává. Bude zaslána žádost na MmOl. o provedení opravy, 
vzhledem k tomu, že p�ed úpravami se kanalizace neucpávala. 
 
  

b) KM� pov��ila p.Karabcovou o jednání s �editelem h�bitov� p.Kleinerem o 
zajišt�ní hubení plevel� a trávy, která roste na chodnících. 

  
c) p.�ernohouzová  informovala �leny komise o �erpání pen�z z fondu KM� – 

fond je až na malou �ást vy�erpán na r�zné opravy a placení r�zných poplatk�. 
Dle sd�lení p.�ernohouzové by se m�la uskute�nit tento týden sch�zka se 
zástupcem bytového fondu Olomouc – d�m na Jilemnického ulici a oprava 
venkovního posezení. Opravy posezení a dvou místností budou provedeny asi 
na ja�e 2009. 

 
 

 
 



 
 
V. Nové záležitosti 
 

a) komise bere na v�domí sd�lení TSmOl. o  p�ehledu �inností v m�síci zá�í 2008   
 
b) komise bere na v�domí harmonogram sb�rových sobot – podzim 2008. 

Sb�rová sobota se v místní �ásti Nedv�zí uskute�ní dne 1.listopadu 2008 na 
stanovišti u obchodu.  

  
c) na základ� požadavk� ob�an� místní �ásti Nedv�zí žádá KM� odbor dopravy 

o zajišt�ní umíst�ní odjezd� autobus� IDOS – linka �.728 na sv�telné tabule 
zastávek MHD v Olomouci. 

  
d) P.Vrána z Žer�vek seznámil p�ítomné s dalšími jednáními k vybudování 

Logistického centra v Žer�vkách. Zárove� p�edal zpracované podklady 
z Krajského ú�adu pro seznámení se z problematikou výstavby logistického 
centra v Žer�vkách. KM� pozve na p�íští jednání komise starostku obce 
Bystro�ice, aby seznámila �leny komise o pokra�ování výstavby.  

 
 

VI. Úkoly 
a) zaslání dopisu na MmOl.- prohlášení p. �ernohouze k propadlé deš�ové 

kanalizaci – p. �ernohouzová  
 
b) odstran�ní plevel� na chodnících na h�bitov� - zajistí p.Karabcová 

 
c) pozvání starostky obce Bystro�ice na 27.10.2008 na KM� - zajistí p. 
�ernohouzová 

 
 

          VII. Program p�íští sch�ze 
                  
                         Projednání bod� z dnešního jednání  
 
          VIII. Ukon�ení 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zi v  20:00 hod. P�íští sch�ze se bude konat     
27.10.2008 v 18,30hod. 
 
 
Zápis vytvo�il: Nem�eková Miluše 
Zápis schválil: �ernohouzová Milena 

 
 
  
 
 


