
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

29.3.2010 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 29.3.2010 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ: p.Černohouzová, p.Janek, ing.Nemčeková, ,p.Karabcová, p.Černohouz, p.Baláš 
                  MUDr.Kráčmar, ing.Tomčan,    
 
Host:  Městská policie – p.Skácel 
           Náměstek primátora J.Martinák 
 
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 
a)  Městské policie 

– členové komise opět požádali o permanentní umístění 
radaru na počátku obce a to ze směru od Bystročic do 
Nedvězí 

– členové komise požadují kontrolu stání vozidel na 
zelených pásech na ulici Jilemnického 

V. Nové záležitosti 
       

a) předsedkyně KMČ přivítala na zasedání dnešní komise náměstka 
primátora J.Martináka, který byl pozván na komisi městské části 
k vysvětlení změny – zvýšení daně z nemovitostí. Pan Martinák toto 
zdůvodňuje následujícími fakty: 

- město Olomouc mělo vyhlášku platnou z roku 1997 a 12let 
nedošlo k její změně 

- zhruba před třemi roky došlo k přerozdělení daní v rámci státu 
a to mělo dopad i na rozpočtové určení pro jednotlivá města a 
vesnice 

- prohloubení hospodářské krize 
- propad financí pro Olomouc činil zhruba 300 milionů Kč 
- tento propad má nahradit změna vyhlášky města Olomouce 

platná od roku 2010 a ta zvyšuje koeficienty pro výpočet daně 
z nemovitosti 

 
b)KMČ žádá odbor investic MMOL o provedení oprav silnice na 
Jilemnického ulici, kde došlo k popraskání vozovky a vytvoření prohlubní. 
Tento požadavek je v rámci záruční lhůty po budování kanalizace a 
vodovodu v obci společností INSTA. 
 



c) KMČ Nedvězí dále žádá odbor dopravy MMOL o provedení oprav 
chodníků po zimě a to v ulici Jilemnického, Štúrova, Peckova a oprava 
cesty v ulici Prašná 
 
d) KMČ požádala odbor životního prostředí MMOL o provedení jarního 
úklidu dětského hřiště v Nedvězí. Dle vyjádření p.Šteigrové není jisté, zda 
budou na tuto akci volné peníze 
 
e) U bytovky SBD Uničov – Jilemnického ulice 54 je již delší dobu 
propadlá země a to v místě průchodu kanálu od septiku. Díra byla zakryta 
fošnami, po zimě došlo k jejich uhnití a díra je otevřená. Hrozí nebezpečí 
úrazu zejména u dětí, které zde prochází na cestě do školky a zpět. Písemné 
upozornění bude zasláno i na SBD Uničov, pracoviště Olomouc. 
 

VI. Úkoly  
Dle programu schůze 

 
VII. Program p říští schůze 
 Projednání bodů z dnešního jednání 

          
VIII. Ukon čení 
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi ve 19,30hod.  
Příští schůze se bude konat  26.4.2010 v 18,30hod 

 
 
Zápis vytvořil:  Nemčeková Miluše   Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 


