
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 
31. 10. 2011 

I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. Dne 31. 10. 2011 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

     Za KMČ:  Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, Karabcová, MUDr. Kráčmar, MUDr.   

       Prokeš, Kopecký, Baláš, Černohouzová P., Voráč 

     Host:     Městská policie - p. Skácel 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

     Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění. 

IV. Zahájení 

Předseda komise seznámil občany se všemi členy nově složené komise 

V. Městská policie 

 a)Občanům byl představen člen městské policie, kterému je přidělena městská část Nedvězí 

 b)Hlavními připomínkami občanů byla rychlá jízda automobilů přes obec a parkování na 

zelených plochách a v průjezdech tak, že je znemožněna průchodnost chodníků  

 

VI. Otevřené body 

 a) Občané byli seznámeni s problematikou zavedení přechodů pro chodce. V této souvislosti 

 byl představen projekt na vybudování autobusové zastávky a přechodu pro chodce 

 b) Předseda hovořil o nově instalovaných radarech. Informoval, že KMČ č. 9 se bude snažit 

 o instalaci radaru třetího 

 c) Informace o provedení výměny oken  v 1. patře budovy na ul. Jilemnického v majetku 

 MmOl, dále zde byla dokončeno napojení budovy na veřejnou kanalizaci 

 d) Předseda seznámil občany se situací opravených chodníků (cca 200m) a možností nechat 

 si opravit vjezdy, pokud si zakoupí materiál na opravu 

 e)  KMČ č. 9 vyjádřila ochotu podporovat akce, které se budou v obci konat ( př. Nedvězské 

 slavnosti, Mikuláš, atd. ) 

 f) Předseda vyzval občany obce k aktivní účasti na jejím životě 

 



      VII. Seznámení občanů s návrhy investic pro rok 2012       

a) Plán investic pro rok 2012: 

 1. Kompletní dokončení ulic Rybniční, V Polích, Větrná a část spojovací ulice 

 vedoucí ke kapličce dle PD (inženýrské sítě, místní rozhlas, osvětlení, úprava a 

 zpevnění pozemní komunikace) 

 2. Výsadba ovocných stromů kolem cesty za Neklanovou ulicí až do Nemilan 

 3. Vybudování autobusové zastávky a přechodu pro chodce dle zhotoveného projektu 

 4. Dokončení akce Prodloužení chodníku Štůrova ulice (PD zhotovena) 

 5. Prodloužení veřejného osvětlení na ul. Jilemnického k fotbalovému hřišti 

 6. Výstavba chodníku ke hřbitovu vč. cyklostezky 

b) Další náměty na investice: 

 -  pokračování oprav chodníků ( cca 300 000,- Kč )  

 - oprava dětského hřiště (lavičky, oprava dětské prolézačky, z druhé strany budovy 

   vybudování nízkých lanových překážek, sítě proti vylétání míčů z areálu) 

 - rekultivace okolí rybníčka, seznámení se založením občanského sdružení 

 

     VIII. Návrhy ob čanů, diskuze 

a) návrhy občanů:  

 - p. I. Karabcová vznesla žádost na opravu chodníku na konci ul. Jilemnického ve 

 směru na hřbitov 

 - občané Peckovi ulice upozornili na propadající se kanál na rohu ul. Peckova a 

 Jilemnického 

 - občané vyjádřili nespokojenost v přístupu Magistrátu města Olomouce ve vztahu 

 k investičním potřebám městské části Nedvězí 

 - provést prořezání smuteční vrby u památníku padlým 1. sv. v. , důvodem je její 

 zásah do pozemku Suchomelových 

 - p. Pešula vyjádřil stížnost na údržbu chodníků především po zimě (problém se 

 štěrkem, který na nich zůstává) 

 - p. Dvořák podal návrh na vyznačení parkoviště u areálu hřiště, případně umístit zde 

 značku určující způsob parkování 

 - občané požádali předsedu KMČ o prověření možnosti snížení max. rychlosti 

 průjezdu místní části Nedvězí na 30 km/h 

 

 



b) diskuze: 

 - p. Pešula požádal o prověření možnosti uvedení názvu místní části Nedvězí na 

 směrových tabulích na příjezdu od Olomouce 

 - p. Pešula upozornil na možnost padání střešní krytiny, části omítky a zdí domu na ul. 

 Jilemnického č. p. 25 a požádal KMČ. č. 9 o zajištění bezpečnosti průchodu kolem 

 tohoto objektu  

 - p. I. Karabcová navrhla, aby byly popelnice s komunálním odpadem vyváženy častěji, 

 než jednou za 14 dní, občané nesouhlasí s variantou vyvážení bioodpadu méně, než 

 jednou za 14 dní 

 - občané požádali předsedu komise o možnost prověření zřízení cyklostezky z Nedvězí 

 do Olomouce 

 

IX. Úkoly  

       Dle programu schůze 

X. Program příští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

XI. Ukončení 

Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 28. 11. 2011. 

 

 

 

Zápis vytvořila: Petra Černohouzová   Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan 

 
 

 

 


