
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

28. 7. 2014 

I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 28. 7. 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, Vyroubalová, Baláš 

      Hosté: 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) KMČ na svém zasedání přivítala ředitele Hřbitovů města Olomouce Ing. Kleinera. Ten KMČ 

informoval o tom, že proběhlo posouzení stavu hřbitovní zdi statikem. Zeď je v havarijním 

stavu a je třeba ji postavit v celém jejím obvodu novou. Ing. Kleiner přislíbil zpracování 

projektu na výstavbu zdi a jeho zafinancování z rezervního fondu Hřbitovů města Olomouce. 

Po odsouhlasení Radou města Olomouce by měl být projekt realizován a zaplacen 

z rezervního fondu Hřbitovů města Olomouce. V souvislosti s tímto pí Černohouzová nabídla 

svoji účast při přítomnosti projektanta na místním hřbitově.  

b) KMČ opětovně žádá o seč pozemků p. č. 75/4, 76/1, 76/6 a 150/15 

c) v souvislosti s návrhem rozpočtu města Olomouce na rok 2015 se členové KMČ usnesli na 

předložení návrhu na realizace investic v Nedvězí v následujícím pořadí: 

1) Rybniční a propojovací ul. k místnímu obchodu  

2) výstavba nové zastávky autobusu u kapličky 

3) Nedvězí – ozelenění okolí rybníčka 

4) Štůrova – prodloužení chodníku 

5) oprava kapličky – možnost čerpání dotací z EU 

6) Jilemnického – Neklanova – křižovatka – možnost čerpání dotací z EU 

 



V. Nové záležitosti 

a)   předseda KMČ oznámil, že Nedvězské slavnosti se budou konat v r. 2015 dne 13. 6. 

b) pí Černohouzová a pí Karabcová položily kytice k památníku padlých při příležitosti 

100. výročí 1. světové války 

c)  pí Černohouzová hovořila s pí Brázdovou z majetkoprávního odboru o plochách, které jsou 

třeba v obci poséct 

 

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 25. 8. 2014. 

 

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

 


