
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

26.10.2009 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 26.10.2009 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ:  p.Černohouzová, p.Janek, p.Karabcová, ,ing.Nemčeková, MUDr.Kráčmar , 
p.Černohouz,  p.Baláš,   
 
Omluveni: ing.Tomčan                                          Hosté: p.Černohouz Luděk 
 
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 
 

a) zástupci Městské policie se na jednání dnešní komise omluvili 
b) předsedkyně KMČ opět pozvala na dnešní zasedání ředitele hřbitovů 

ing.Kleinera. Ten se na jednání komise nedostavil. Komise žádá p.Puhače, aby 
z důvodu opakovaného nedostavení se ředitele hřbitovů ing.Kleinera na 
jednání komise, aby se na příští zasedání KMČ dostavil nadřízený ing.Kleinera 

c) KMČ bere na vědomí oznámení TSmOl o přehledu činnosti na říjen 2009 
d) KMČ bere na vědomí opravu lavečky u obchodu 
e) p.Baláš informoval komisi  o polní cestě směrem ke hřbitovu, která se nachází 

ve větší vzdálenosti od hřbitova a vybudování cyklostezky  navazující na 
hlavní silnici by bylo finančně náročné 

f) Rada města Olomouce má na svém jednání rozhodnout o změně jízdního řádu 
IDOS, tak jak byl požadavek občanů. Pokud Rada rozhodnutí odsouhlasí, bude 
změna provedena k 13.12.2009 

g) KMČ bere na vědomí sdělení pana Janka k úpravě stanoviště na tříděný odpad 
v Neklanově ulici – je potřeba vyjádření majitelů dotčených inženýrských sítí 

h) KMČ bere na vědomí opravu cesty u zastávky IDOS a opravu světel v Nedvězí 
 

V. Nové záležitosti 
       

a) p. Černohouz Luděk vznesl připomínku ke hřbitovu, platíme služby a 
tráva na hřbitově je vysoká a do dnešního dne není nainstalovaná nová 
brána – řešit se bude s nadřízeným ředitele hřbitovů 

b) KMČ bere na vědomí sdělení Odboru vnějších vztahů a informací – 
objednávka opravy cesty na ulici Peckova – srovnání povrchu točny 
pro vozidla Technických služeb 

 
 
 
 



 
c) KMČ požádala v minulosti správce majetku o provedení vypracování 

projektové dokumentace na zastřešení KMČ Jilemnického 29. 
Požadavek byl zařazen do plánu oprav na rok 2009, ale ten z důvodu 
finanční krize nemůže být realizován – sdělení Odboru koncepce a 
rozvoje MmOl  

d) V souvislosti se změnou času byla provedena i úprava zvonění na 
místní kapličce 

 
 
 

VI. Úkoly  
 
 

a) čerpání rozpočtu KMČ – návrhy rozpočtu oprav zajistí p.Černohouz, Janek a 
Tomčan  

 
 

VII. Program p říští schůze 
 
 Projednání bodů z dnešního jednání 

          
VIII. Ukon čení 
 
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi ve 19,20hod.  
Příští schůze se bude konat  30.11.2009 v 18,30hod 

 
 
 
 
Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše 
Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 
 
 
 


