
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

24. 11. 2014 

I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 24. 11. 2014 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Kopecký, Karabcová, Vyroubalová, MUDr. Prokeš, 

Mgr. Černohouzová P., Voráč, MUDr. Kráčmar 

Nepřítomen: Baláš 

      Hosté: MP – p. Děreš, zástupci Zastupitelstva města Olomouce (Občané pro Olomouc): 

  Dominika Mgr. Dominika Kovaříková, Mgr. Michal Krejčí 

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 

a) MP – předseda KMČ upozornil na to, že v Prašné ul. byla opravena pozemní komunikace. 

V souvislosti s tímto KMČ žádá MP o kontrolu tak, aby byl udržen stávající stav pozemní 

komunikace 

b) KMČ přivítala hosty – zastupitele města Olomouce za stranu Občané pro Olomouc – 

Mgr. Kovaříkovou a Mgr. Krejčího - členové KMČ se zastupiteli diskutovali současnou situaci v obci: 

- problém s velmi nízkým počtem dopravních spojů MHD do obce, KMČ vyslovila žádost o zvýšení 

četnosti (2 spoje za hodinu) – např. změnou (prodloužením) trasy linky č. 17 

- potřeba dokončit ul. Rybniční 

- potřeba přechodu u Neklanovy ul. – v současné době zde není jiná možnost, než přecházet 

v nepřehledné zatáčce dopravní komunikaci 

- realizace projektu na vybudování pomyslného centra obce před skončením platnosti projektu (1 rok) 

- KMČ upozornila na havarijní stav místní památky (kapličky) 

- v souvislosti s výše uvedeným zastupitelé města Olomouce hovořili o možnosti vystoupit na jednání 

Zastupitelstva města Olomouce 

c) p. Kopecký uvedl, že hovořil s osobou odpovědnou za opravu vozovky na ul. Peckova (vydrolující se 

asfalt po opravě rozkopávky).  Byla přislíbena další oprava při vyasfaltování cesty v ul. Kubisova  

(duben/květen 2015) 

d) pí Černohouzová oznámila, že hovořila se zástupcem společnosti ARRIVA OSTRAVA a.s., 

p. Labudou a bylo jí přislíbeno přidělení nového autobusu od začátku r. 2015 pro jeden 

z nejvytíženějších spojů - ranní spoj dopravující děti do školy  

e) KMČ žádá o vyčištění polní cesty za Nedvězím ve směru na Bystročice 

 

 

 

 

 



V. Nové záležitosti 

a) KMČ zve občany na rozsvěcení vánočního stromu, které se bude konat v neděli 

30. 11. 2014 od 16.30 hod. 

b)    pí Vyroubalová přislíbila součinnost při zajištění opravy uvolněného železného roštu na odvod vody   

na una ul. Neklanova u domu č.p. 17 

c)  předseda KMČ oznámil, že byla za místním obchodem provedena náhradní výsadba stromů za topoly 

vykácené na fotbalovém hřišti 

d)  KMČ žádá Technické služby města Olomouce  o odstranění posečené trávy v místě výsadby stromů  

e)   v souvislosti s bodem V.c) členové KMČ hovořili o možnosti navýšení měsíčního pracovního úvazku 

pro správce místní budovy v majetku MmOl na ul. Jilemnického. Úvazek by mohl být navýšen z 20 

na 40 hodin měsíčně s tím, že by mezi činnosti, které jsou zahrnuty v náplni práce správce, byla 

zahrnuta i seč pozemků, které nejsou pravidelně obhospodařovávány Technickými službami města 

Olomouce 

f)   na základě požadavku p. Voráče KMČ žádá o vykácení tůjí v ul. Prašná  

 

VI. Úkoly 

Dle programu schůze 

VII. Program příští schůze 

Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukončení 

Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 22. 12. 2014. 

 

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


