
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůze 

25. 11. 2013 
I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. Dne 25. 11. 2013 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

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

   Mgr. Černohouzová P., Baláš, Kopecký, MUDr. Kráčmar 

    Hosté: MP – Čech, Ing. Kleiner - ředitel Hřbitovů města Olomouce 

  

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

 

IV. Otevřené body 

a) MP - KMČ požaduje průběžnou kontrolu parkování aut  

b) propad silnice (porucha vodovodu) a propad víka kanalizační vpusti na ul. Jilemnického byly 

opraveny. Dále byly opraveny také 4 kanály 

c) Ing. Kmoníčková z Odboru dopravy MmOl oznámila, že komunikace na ul. Prašné bude zaasfaltovaná, 

dále byly zaplněny díry na cestě od hřbitova směrem k autovrakovišti Moravský Autoland a.s. 

a na ul. Neklanova bude opraven nefunkční svod dešťové kanalizace u domu č. p. 22 

d) p. Janek oznámil, že na ul. Neklanova proběhla demolice domu č.p. 14 

e) Ing. Kleiner se vyjádřil k požadavkům KMČ a přislíbil zajištění projektanta, který zhodnotí 

současný stav zídky kolem hřbitova a který následně vypracuje projekt na výstavbu celé 

obvodové zídky. Současně přislíbil svoji návštěvu na zasedání KMČ v měsíci březnu 

f) KMČ upozorňuje, že nedošlo k opravě oplocení dětského hřiště (vyvrácená tyčka). KMČ žádá 

o uvedení do původního stavu 

g) p. Voráč oznámil, že zaslal žádost o doplnění herních prvků na dětském hřišti 

 

 

 

 

 



V. Nové záležitosti 

a) KMČ upozornila na to, že při orbě pole za ul. Peckova došlo k zorání zelených pásů kolem 

polní cesty 

b) Ing. Steigerová z Odboru životního prostředí MmOl upozornila, že v zimním období (prosinec-

březen) bude zajištěn ořez topolů kolem Romzy 

c) KMČ se usnesla na schválení navrhované varianty č. 2 rekonstrukce ul. Rybniční. Jedná se 

o variantu, kdy bude komunikace mít šířku 3,5 m s parkovacím pruhem a chodníkem o šířce 

2 m. Zbývající část komunikace směrem od rybníčku ke školce KMČ požaduje upravit jako část 

první tak, aby byl zachován stejný profil komunikace po celé délce ulice. Zároveň KMČ žádá 

o zakomponování retardérů. Vhodné by bylo pokusit se rovněž vyprojektovat napojení 

komunikace směrem od rybníčku k obchodu (cca 50 m) 

d) KMČ oznamuje, že v sobotu 30. 11. 2013 v 17:00 proběhne v obci rozsvícení vánočního 

stromu. KMČ tímto zve všechny občany na tuto akci 

 

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 16. 12. 2013. 

 

 

 

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

  
 

 

 

 


