
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůze 

24. 6. 2013 
I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. Dne 24. 6. 2013 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

    Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Kopecký, Karabcová, Janek 

   Mgr. Černohouzová P., MUDr. Prokeš, MUDr. Kráčmar, Voráč, Baláš 

     

    Hosté: Ing. Přibylová, Ing. Čech, Ing. Götthans, MP - Čech 

  

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

 

IV. Otevřené body 

a) MP – byl představen nový zástupce MP pro Nedvězí, Čech Antonín. 

- byl seznámen s aktuálními problémy, které se v obci řeší – parkování aut na chodnících, 

potřeba hlídkování po 22 hodině, volně pobíhající psi  

b) p. Janek upozornil na problém se sečením trávy na Neklanově ulici. KMČ tímto žádá 

o pravidelné sečení trávy p. Čermáka – parc. č. 375/1 a parc. č. st. 25 – vedle pana Hanáka 

c) v souvislosti s bodem b) KMČ žádá vedoucího odboru životního prostředí MmOl o zajištění seče 

všech obecních pozemků v katastru obce Nedvězí. Pokud nebudou dodržovat sečení trávy 

majitelé výše uvedených pozemků, KMČ tímto žádá odbor životního prostředí MmOl 

o zajištění podání výzvy k sečení majitelům těchto pozemků 

d) KMČ přijala připomínku na odbor dopravy MmOl (pí Kmoničková) na nerealizovanou opravu 

odvodnění špatně vyspádované komunikace. P. Janek upozornil, že voda teče z komunikace až 

do průjezdu domu č. p. 19/44 – pí Dlouhé. KMČ žádá o urychlené vybudování odvodňovacího 

žlabu. 

e) KMČ opětovně upozorňuje na havarijní stav domu č.p. 14 na ul. Neklanova – dle sousedících    

občanů zde dochází k náklonů zdí (statické nebezpečí) 

 

 



V. Nové záležitosti 

a) Ing. Přibylová (odbor koncepce MmOl), Ing. Čech (Zahrada Olomouc, s.r.o.) a Ing. Götthans 

(projekční a inženýrská činnost pro úpravy vod) představili členům KMČ studii pro revitalizaci 

rybníčku. Odpovídali na dotazy a připomínky členů KMČ. KMČ souhlasí s předloženým 

konceptem (varianta s ostrůvkem) s následujícími připomínkami: 

- redukce stromů (topolů) ve větší míře 

- přilehlá plocha za obchodem bude řešena jako klidová zóna s výsadbou ovocných stromů 

- požadavek na vytvoření kopce, který by sloužil pro sáňkování dětí 

b) KMČ řešila stížnost, která byla podána na MmOl a která se týká údajného ohrožování mravní 

výchovy dětí navštěvujících místní dětské hřiště a nehygienického jednání návštěvníků místní 

hospody. KMČ upozornila MP na potřebu častější kontroly konzumentů alkoholu v obci. 

c) pí Černohouzová upozornila na rostoucí bodlák před úřední deskou u obchodu – požadavek na         

odstranění – pí Štěpánková – odbor životního prostředí MmOl 

d) KMČ žádá o zajištění pročištění kanalizační stoky u bílých kamenů (směrem na Bystročice) – 

pí Brázdová – majetkoprávní odbor MmOl 

e) KMČ žádá vedoucí odboru hromadné dopravy (pí. Dokoupilová) o podání informace o 

průběžných výsledcích jednání vedoucí k zintenzivnění městské hromadné dopravy do Nedvězí. 

 

VI. Úkoly  

       Dle programu schůze 

VII.  Program příští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukon čení 

       Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští schůze se bude konat 29. 7. 2013. 

 

 

 

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


