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Zápis ze schůze 30. března 2015, v 18 hodin 
 

  

I. Zahájení  
Schůzi KMČ zahájila paní Černohouzová 

II. Presence  
Přítomni byli: Milena Černohousová, Josef Balaš, MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D., Ing. 

Viliam Tomčan, 

Vlasta Karabcová, Hana Vyroubalová,  

Omluveni: Jan Voráč,  

Hosté: dva členové Městské policie Olomouc, pan Luboš Černohouz 

III. Připravený program 

 Předsedkyně KMČ si zapsala telefonní čísla nových členů komise. 

 Připomněla povinnost členů KMČ odevzdat prohlášení k odvodům  

 Členové Městské policie byli požádání o kontrolu parkování vozidel v obci s ohledem 

na bezpečnost provozu. Ing. Tomčan upozornil na stání v oblasti křižovatky 

„u trojáku“, paní Černohouzová na parkování vozidel na zelených pásech v obci.  

Následně strážníci opustili jednání KMČ.  

 Projednání rozpočtu na rok 2015 – KMČ Nedvězí bylo přiděleno pro příští rok 

300 000,- Kč na opravu chodníků a 125 000 na aktivity v obci. Komise jednomyslně 

souhlasila s opravou chodníků v ulici Štúrova a v části ulice Jilemnického. 

 Využití částky 125 000,- Kč bylo rozděleno pro plánovanou realizaci 

následujících kulturních akcí:  

o Stavění Máje a pálení čarodějnic, 

o Dětský den 

o Nedvězské slavnosti 

o Promítání letního kina 

o Mikuláš pro děti i mládež 

o Rozsvícení vánočního stromu a vánoční troubení 

 a dále na opravu lavic a stolů na dětském hřišti. 

Dále byl na podnět p. Černohouze diskutován havarijní stav kapličky v Nedvězí, jejíž 

střechou zatéká. Odhadované náklady však přesahují rámec možností komise městské 

části. Paní Černohouzová se vyjádřila, že učiní všechny možné kroky v průběhu 

následujícího volebního období k nápravě.  

 Předsedkyně komise rozdělila pro příští období činnosti komise odpovědnost 

jednotlivých členů: 

 Ing. Tomčan – úsek územního plánování 

 P. Baláž – úsek majetko-právní 

 P. Voráč – životní prostředí a dětské hřiště 

 Dr. Kikalová – bezpečnost v obci 

 P. Karabcová – oblast sociální (spolupráce s klubem seniorů) a péče o kapličku 

 P. Vyroubalová – zápisy z jednání 

 Předsedkyně dále informovala o udělení povolení ke zvláštnímu užívání prostranství 

pro paní Naděždu Kratochvílovou (stavební odbor č.j. SMOL/051255/2015/ 

OS/PK/VLC, pro období 23.3.–15.4. 2015 
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IV. Otevřené body  
 Ing. Tomčan navrhnul požádat o možnost rozšíření KMČ, vzhledem 

k předcházejícímu aktivnímu působení p. Tomáše Kopeckého v komisi, jeho znalostí 

problematiky a nasazení. Členové komise s jeho návrhem souhlasili.  

 Ing. Tomčan připomněl, že primátor Města Olomouce nezodpověděl dopis, ve kterém 

se na něj obracela KMČ v předchozím období.  

 V sobotu 4. 4. 2015 pořádá TOM Tuři 4105 Olomouc úklid břehů potoka Romza, sraz 

brigádníků je v 9:00 hodin na dětském hřišti. Akci podporuje povodí Maravy 

 p. Baláž a ing. Tomčan připoměli nepoměr mezi finančními prostředky které město 

získává vzhledem k počtu občanů a firem v městské části Nedvězí a mezi přostředky, 

které jsou v obci investovány. Uvedli příklad zatékající střechy na kapličce 

a neexistujících chodníků v nově zastavených částech obce. Zdůraznili také, že komise 

nemá právní subjektivitu a tak nemůže žádat o dotace z Evropských fondů. Protože se 

situace nemění, navrhují členové KMČ pozvat na jednání příští schůze náměstky 

primátora Ing. Jaromír Czmera, RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. a JUDr. Martina Majora, 

MBA. Paní Černohouzová přislíbila náměstky osobně pozvat. 

 Ing. Tomčan přislíbil urgovat řešení hromady zeleného odpadu za dětským hřištěm. 

 paní Vyroubalová informovala o dohodnuté realizaci opravy uvolněné mřížky pro 

dešťovou vodu na Neklanové ulici.  

V. Úkoly  
Dle programu schůze  

VI. Program příští schůze  
Kontrola zápisu, podle potřeby. 

VII. Ukončení  
Předsedkyně ukončila schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 27. 4. 2015.  

Zápis vytvořila: MUDr. Kateřina Kikalová    Zápis schválila:  


