
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůze 

30.9. 2013 

I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. Dne 30.9. 2013 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

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

   Voráč, Kopecký, MUDr. Kráčmar, Baláš 

    Omluven: MUDr. Prokeš, Mgr. Černohouzová P. 

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 

a) předseda KMČ upozornil, že v obci proběhla seč trávy. KMČ žádá o zajištění seče všech 

obecních pozemků. Nebyla provedena seč obecních pozemků v ulici Štúrova u začátku 

obce, a dále parc. č. 375/1  a parc. č. st. 25. 

b) černá skládka za budovou Jednoty - probíhají jednání s p. Swaczynou a p. Dreisseitlem 

z odboru životního prostředí. Komise žádá o její odstranění. V souvislosti se zrušením 

svozové soboty dále KMČ žádá o umístění kontejneru za účelem vývozu zahradního 

odpadu. O termínu umístění budou občané informováni místním rozhlasem. 

c) Dne 12.10. od 9:00 pořádá turistický oddíl mládeže TOM TUŘI dobrovolnickou akci 

čištění břehů Romzy. KMČ zve občany k účasti na této brigádnické akci. Pozvánku 

naleznete. v příloze č. 1 tohoto zápisu 

d) oprava asfaltové cesty vedoucí od místního hřbitova směrem k autovrakovišti Moravský 

Autoland a.s. byla realizována částečně, KMČ žádá odbor Ing. Kmoníčkové o doplnění 

oprav v celé délce komunikace a zároveň žádá o zaplnění děr recyklátem i před domem 

pana Blahy na ul. Prašná č. p. 133/5 

e) Komise připomíná nefukční osvětlení v místnosti pravidelných zasedání KMČ. 

Žádáme o opravu do 14.10.2014. Ve stejné místnosti dochází k propadání podlahy. 

f) Komise projednala návrh názvu budoucí komunikace ústící z ulice Peckova směrem 



k Bílým kamenům. Komise navrhuje, vzhledem ke skutečnosti že jde o logické 

pokračování ulice Peckova stanovit  název celé této komunikace také jako PECKOVA. 

 

V. Nové záležitosti 

a) Předseda komise a p. Voráč informovali o finalizaci studie okolí RYBNÍČKA. Na příští 

schůzi dne 21.10. bude studie představena jejím realizátorem firmou Zahrada Olomouc.  

b) p. Voráč informoval komisi o návrzích na možné dovybavení dětského hřiště vybranými 

herními prvky pro dospívající mládež. 

 

VI. Úkoly 

       Dle programu schůze 

VII. Program příští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukončení 

       Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští schůze se bude konat 21.10. 2013 

 

 

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



 

 


