
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůze 

30. 6. 2014 
I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 30. 6. 2014 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Voráč, Kopecký, Mgr. Černohouzová P., 

MUDr. Kráčmar, Karabcová, MUDr. Prokeš 

   Nepřítomni: pí Vyroubalová, p. Baláš 

Hosté: Městská policie – p. 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   - Mgr. Černohouzová upozornila na opakující se znečištění cesty v ul. Peckova,   

výkop nvýkop na ul. Peckova bude zkontrolován po 17. 7. 2014 stavebním úřadem  

           - členové KMČ upozornili na narůstající počet vraků aut na pozemku p.č. 151/3 

v ul. K v ul. Kubišova  

          - MUDr. Kráčmar podal návrh na otočení radaru na ul. Štůrova směrem do obce 

b) MUDr. Kráčmar upozornil na ukradený poklop povrchové kanalizace na ul. Štůrova – ve 

výjezdu obce ve směru na Hněvotín 

c) předseda KMČ informoval, že jsou odkoupeny potřebné části pozemků v Rybniční ulici. Do 

konce července 2014 bude podán návrh na stavební povolení 

d) KMČ opakovaně žádá ředitele Hřbitovů města Olomouce – Ing. Kleinera o účast na příštím 

zasedání dne 28. 7. 2014   

e) KMČ upozorňuje na to, že není dostatečně vykonávaná funkce správce budovy – KMČ 

opakovaně žádá o změnu správce budovy   

f) p. Kopecký žádá o zvýšení sítí na dětském hřišti – děti při míčových hrách překopávají 

balony na vedlejší pozemek  

g) členové KMČ žádají p. Malíka o informaci o tom, kdy bude provedena oprava podlahy 

v zasedací místnosti KMČ a vymalování v budově v majetku MmOl 

h) předseda KMČ informoval členy KMČ o uskutečněné opravě chodníku na ul. Peckova 



 

V. Nové záležitosti 

a) předseda KMČ upozornil na promítání, které bude probíhat v obci v období letních prázdnin: 

v červenci – pátky -  4.7. a 18.7.   

v srpnu – soboty - 16.8. a 23.8. 

b) pí Černohouzová upozornila na zatékání do kapličky - KMČ zvažuje možnost využití dotací na 

opravu kapličky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón MK ČR  

c) pí Černohouzová žádá o seč trávy kolem Romzy 

d) KMČ byla doručena žádost o odprodej pozemku u trafostanice – KMČ s odprodejem souhlasí 

e) KMČ žádá o zahrnutí pozemků p. č. 75/4, 76/1 a 76/6 za Jednotou do seče. Dále je třeba 

posekat městský  pozemek p.č. 150/15 v ul. Kubišova  

 

VI. Úkoly 

Dle programu schůze 

 

VII. Program příští schůze 

Projednání bodů z dnešního jednání 

 

VIII. Ukončení 

Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští veřejná schůze se bude konat 28. 7. 2014. 

 

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

 


