
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

23.2.2009 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 23.2.2009 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ:  p.Černohouzová, ing. Nemčeková, , p.Janek, p.Karabcová, p.Černohouz, 

MUDr.Kráčmar 
Omluveni: ing.Tomčan 
 
Hosté: občané Neklanovy ulice – p.Krylová, Dlouhá, Zavadilová, Kovaříková, Novák 
            Za Městskou policii – policisté č.085 a 184       
 
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

Předsedkyně komise přečetla zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen               
v přečteném znění.    
 

IV. Otevřené body 
 

a) KMČ za  účasti občanů Neklanovy ulice a Městské policie projednala 
opakovaně stížnost občanů na chování a konání obyvatel na Neklanově ulici – 
dům č.14. Dům je pronajatý p.Úlehlou a p. Šíblovou a ti zde chovají větší 
množství psů různých ras 30 – 40ks.Dům má demoliční výměr a tudíž není 
určen k bydlení ani k chovu psů. Psi zde volně pobíhají, stává se, že i utečou na 
ulici a ohrožují obyvatele. Kousek od tohoto domu se nachází mateřská školka 
a hrozí nebezpečí útoku psů. Majitelé okolních domů již několikrát volali 
Městskou policii, nikdy se nic nedořešilo. Před 14 dny byla v tomto domě 
provedena kontrola Státní veterinární správou v Olomouci, majitelé si psy před 
touto kontrolou odvezli a po ukončení kontroly je dovezli zpět. Psy krmí mladí 
kluci, misky umývají v obecní studni  na Neklanově ulici, dělají zde nepořádek 
a v okolí domu se šíří zápach. Také se zvýšil počet potkanů a ti již přebíhají do 
okolních zahrad a domů. Před domem stojí nepojízdná auta, brání vjezdu 
popelářům a vozidlům technických služeb při úklidu sněhu a i přes několik 
upozornění ze strany obyvatel této ulice i v zápisech KMČ Nedvězí není 
sjednána do této doby žádná náprava. Zástupci Městské policie přislíbili, že 
vše písemně oznámí řediteli Městské policie a předsedkyně komise p. 
Černohouzová bude ve středu tj. 25.února 2009 volat řediteli Městské policie , 
jakým způsobem bude v této naléhavé věci dále postupováno. 

  
b) p.Černohouz jednal ve věci rozježděné cesty za humny spojující ulici 

Jilemnického a Peckovu. Tato situace nastala vlivem vjezdu nákladních aut na 
stavbu rodinného domu. Jakmile tomu dovolí počasí, bude v této věci jednáno 
s p.Zívalou z TS města Olomouce. 

 
 



V. Nové záležitosti 
 

a) KMČ v Nedvězí projednala Výzvu k předkládání projektových námětů do 
Integrovaného plánu rozvoje města, obdrženou od SmO. Tato výzva byla 
doručena 2.2.2009 tj. v době, kdy se nekonalo jednání KMČ a ukončena 
měla být 16.2.2009 , vzhledem k této skutečnosti se KMČ k této výzvě 
nevyjádřila 

 
b) KMČ žádá na základě zápisu občanů Nedvězí o úpravu jízdního řádu linky 
č. 728, s odjezdem 6,05 hod. v pracovní dny z Nedvězí na nový čas 
odjezdu 6,02 hod. Mnoho občanů Nedvězí z města dále dojíždí a nestíhají 
spoje tramvajové linky na vlakové nádraží 

 
c) KMČ bere na vědomí Protokol o trestním oznámení ze dne 15.2.2009 – 

krádež hřbitovní brány v Nedvězí. Komise prosí občany, zda nemají 
k dispozici fotografii brány, aby dle ní mohla být vyrobena nová brána 

 
d) Na základě stížnosti prodavaček z místního obchodu smíšeného zboží 

jednala předsedkyně komise se zástupcem České pošty, aby prováděli svoz 
tržby z obchodu. Stávalo se, že Česká pošta přijížděla do Nedvězí v době 
polední přestávky a tržbu neodvezla. Dle sdělení předsedkyně komise byla 
sjednána náprava 

 
 

VI. Úkoly 
a) dořešení ve spolupráci s Městskou policií stížnosti na chov psů 

v Neklanově ulici 
 

          VII. Program p říští schůze 
 
               
                         Projednání bodů z dnešního jednání  
 
       
    VIII. Ukon čení 
 

Předsedkyně ukončila schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat     
30.3.2009 v 18,30hod 
 
 
Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše 
Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 
 
  


