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Zápis ze schůze 27. dubna 2015, v 18 hodin  

 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová 

II. Prezence  

Přítomni byli:  předsedkyně Milena Černohouzová  

Josef Balaš    

Vlasta Karabcová   

MUDr. Kateřina Kikalová Ph.D.   

Ing. Viliam Tomčan  

Jan Voráč 

Hana Vyroubalová  

Omluveni: 0 

Hosté: členové Městské policie Olomouc  

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

MUDr. Kikalová přečetla zápis z minulé schůze a členové KČM jej schválili v přečteném znění.  

IV. Otevřené body   

 KMČ požádala členy Městské policie o kontrolu polní cesty par.č.373 a 370, p. Benda 

neoprávněně zabral část místní ulice (vyasfaltovaná vč. veřejného osvětlení) 

navazující na ulici Rybniční, kterou zatarasil spoustou strojů, různým materiálem a 

odpadem. Proto KMČ pořádala městskou policii o sjednání nápravy, uvedením do 

původního stavu  a opětovném zprovoznění výše uvedeného úseku místní 

komunikace. Městská policie ihned vyjela za panem Bendou, který přislíbil nápravu. 

KMČ požádala policii o průběžnou kontrolu prací. 

 Dále KMČ žádá majetkoprávní odbor Magistrátu města Olomouce o zahájení řízení o 

obnovení dvou polních cest p.č. 370 a 373, které jsou v majetku Statutárního města 

Olomouce a které jsou v současné době rozorány a ve skutečnosti neexistují. 

Obnovení výrazně přispěje k možnosti okružních procházek a vyjížděk na kole, neboť 

obě zmiňované místní komunikace – polní cesty ústí na frekventovanou cyklostezku 

s novou stromovou výsadbou a obě navazují na uliční zástavbu v Olomouci, místní 

části Nedvězí. 

 Ing. Tomčan oznámil, že oprava laviček a stolů na dětském hřišti již byla zrealizována.  

 KMČ navrhla rozšíření členů o pana Kopeckého, tato žádost je v současné době 

předmětem projednání na Magistrátu města Olomouce.   

 MUDr. Kikalová hovořila o úklidu a kácení stromů u Romzy, je zde i Biokoridor pro 

ochranu drobné zvěře, není zde však povolen pohyb dětí a venčení psů, KMČ zvažuje 

umístění informační cedule, která by venčení psů zakazovala.  

 KMČ tímto děkuje skautské skupině Tuři, MUDr. Kikalové, Ing. Tomčanu a všem 

zúčastněným za pomoc při úklidu břehů potoku Romza. 

 Technické služby provedli v měsíci dubnu úklid v okolí obchodu a autobusové 

zastávky.  
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 Dále KMČ informovala o uskutečnění úklidu odtokových rigolů dešťové vody na ul. 

Jilemnického a ul. Neklanova, ve spolupráci s paní Brázdovou z majetko-právního 

odboru Magistrátu města Olomouce.     

 Také KČM projednávala přípravu na Nedvězské slavnosti, např. zajištění objednávek, 

připojení techniky, přípravu dětských atrakcí a zábavný program.   

V. Nové záležitosti   

 Pan Voráč upozornil na vyznačení polní cesty U Háječku a je pověřen k projednání s  

Ing. Šmardovou.    

 Předsedkyně KMČ jednala s panem Labudou o změně termínu přidělení nového typu 

autobusu č.728, termín se z plánovaného období „květen 2015“ přesouvá na „konec 

roku 2015“.  

 Paní Karabcová oznámila nutnost ořezu stromů a tújí na místním hřbitově, Technické 

služby plánují ořez v průběhu měsíce května.  

 Pan Voráč žádá Správu bytového fondu o sdělení konkrétní osoby, která je v současné 

době správcem budovy a také vyplývající rozsah povinností správce. Předsedkyně 

KMČ přislíbila tuto záležitost ověřit.  

 Ing. Tomčan předal předsedkyni KMČ paragony za výměnu zámku u dveří.  

 Ing. Tomčan informoval o přístupu na fotbalové hřiště, které je přístupné pouze 

v době tréninku fotbalistů. Předsedkyně KMČ pověřuje Ing. Tomčana projednáním 

této záležitosti se SFK Nedvězí.  

 Předsedkyně KMČ informovala o plánované rekonstrukci „Kamenného památného 

kříže“ u pomníku 1. světové války. Po opravě bude kříž koncem měsíce června vrácen 

na původní místo.    

 Předsedkyně KMČ informovala o podání žádosti rekonstrukce kapličky v Nedvězí, kde 

střechou zatéká a dále žádost o opravu hřbitovní zdi. Obě tyto žádosti byly podány na 

příslušný odbor Magistrátu města Olomouce.  

 Pan Prečan požádal obor životního prostředí Magistrátu města Olomouce o možnosti 

skácení jehličnanu před svým domem na ulici Jilemnického, z důvodu bezpečnosti. 

Předsedkyně KMČ pověřuje pana Voráče projednáním této záležitosti.   

 Předsedkyně KMČ upozornila na nebezpečí úrazu na ulici Jilemnického č.59, kde se 

propadá stávající chodník. Předsedkyně KMČ navrhla, aby v rámci oprav chodníku ul. 

Jilemnického a ul. Štúrova, bylo toto místo opraveno.  

 Předsedkyně KMČ pověřila pana Voráče projednáním umístění nových herních prvků 

na dětském hřišti, určených pro starší děti. Návrh doplnění dětského hřiště předloží 

pan Voráč na příští schůzi KMČ.     

 Ing. Tomčan připomněl nezodpovězený dopis náměstkům primátora, dále nepoměr 

mezi finančními prostředky, které město získává k počtu obyvatel a firem z městské 

části Nedvězí a částkou, která je zpětně v obci investována. Protože se situace 

nemění a náměstci nepřijali pozvání z časových důvodů, KMČ navrhuje svolat 

mimořádnou schůzi KMČ a to v termínu i čase, který bude vyhovovat náměstků i 

KMČ.   
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 Předsedkyně KMČ upozornila členy KMČ, že každá schůze KMČ je přístupná 

veřejnosti.        

VI. Úkoly  

Dle programu schůze. Všichni členové odevzdali prohlášení paní Horákové.    

VII. Program příští schůze  

Kontrola zápisu, podle potřeby. 

VIII. Ukončení  

Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod. Příští schůze se bude konat dne 25. 5. 2015.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 


