
 Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

27.4.2009 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 27.4.2009 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ:  p.Černohouzová, ing. Nemčeková, , p.Janek, p.Karabcová, p.Černohouz, 

MUDr.Kráčmar, Baláš 
Omluveni: ing.Tomčan 
Hosté: za Městskou policii – policisté č.184 
  
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 
 

 
a) zástupce městské policie informoval členy komise o postupu při odstranění 

vraku na Neklanové ulici v Nedvězí před domem č.14. Vzhledem k dodržení 
zákonných lhůt bude vrak odstraněn do 1 měsíce. KMČ požádala o kontrolu 
stání vozidel na ulici Jilemnického , Peckovy a V Polích, kdy vozidla stojí 
zaparkovaná na hraně vozovky a při vyjíždění z vedlejší silnice není vidět na 
hlavní cestu 

b) na základě sdělení ředitele hřbitovů ing. Kleinera je výroba nové brány na 
hřbitově zadaná 

c) p. Černohouzová a ing.Tomčan se zúčastnili jednání na odboru výstavby 
SmOl. k odstranění nedodělků při budování kanalizační a vodovodní sítě 
v obci. Jedním z bodů byl i požadavek KMČ o opravu vozovky spojující 
odbočku u hřbitova až po odbočku k Autolandu. Dle sdělení zástupců SmOl. 
nebude tato cesta opravena. Komise nesouhlasí s tímto sdělením a požaduje 
opravu cesty, která více než půl roku sloužila veškerému provozu k objižďce 
Nedvězí . Ostatní nedodělky budou dle sdělení odstraněny do konce května 
2009.   

 
V. Nové záležitosti 
 

a) KMČ bere na vědomí sdělení Dopravního projektování spol.s.r.o., o 
prodloužení stávajícího chodníku podél oplocení areálu stavebnin 
(Technomat), v zeleném pásu ulice Štúrova 

 
b) KMČ bere na vědomí oznámení MmOl odboru koncepce a rozvoje o 

konání veřejného projednání návrhu změny územního plánu – vybudování 
technologického parku o rozloze 47ha v k.ú. Slavonín. Jednání se uskuteční 
dne 18.5.2009 v 15:30 ve velkém zasedacím sále MmOl, Hynaisova 10. Za 
KMČ  se zúčastní p.Janek 



c) KMČ bere na vědomí konání sběrových sobot – v Nedvězí se bude sběrová 
sobota konat 9.května 2009  

 
d) KMČ bere na vědomí přehled činností v měsíci dubnu  - TSmOl. 
 
e) KMČ nemá námitky proti žádosti SmOl odboru majetkoprávního k prodeji 

pozemku p.č. 298/1 o výměře 5m2. Tento pozemek se nachází pod stavbou 
trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.   

 
f) na ulici Neklanové byla provedena oprava odtokových dešťových kanálů, a 

zároveň bylo přislíbeno vyčištění koryta říčky Romzy od domu přes 
zahradu p.Mazura až po mostek u výrobny Reknoš 

 
g) KMČ obdržela žádosti p.Voráče ve věci řešení povrchu vozovky v ulici 

Prašná, dále o řešení dopravní situace v obci Nedvězí a žádost o umístění 
kontejnerů na bioodpad v Nedvězí. Jednotlivé žádosti budou přílohou 
k zápisu KMČ a budou určeny pro příslušné odbory SmOl. k dalšímu 
řešení. KMČ zároveň žádá  odbor životního prostředí o jednání s komisí ve 
věci umístění kontejnerů na bioodpad v obci. 

 
h) dle sdělení MUDr.Kráčmara je v obci Nedvězí již signál vzduchem na 

digitální televizi SPRAY TV, která má i zastoupení v Olomouci 
 

 
VI. Úkoly 

a) dořešení ve spolupráci s MmOl odstranění závad po budování 
vodovodu a kanalizace v obci 

  
          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     
25.5.2009 v 18,30hod 
 
 
Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše 
Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 
 
 


