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Zápis ze schůze 25. května 2015, v 18 hodin  

 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

II. Prezence  

Přítomni byli:  předsedkyně Milena Černohouzová  

Vlasta Karabcová   

MUDr. Kateřina Kikalová Ph.D.  

Tomáš Kopecký   

Ing. Viliam Tomčan  

Jan Voráč 

Hana Vyroubalová  

Omluveni:   Josef Balaš    

Hosté: členové Městské policie Olomouc  

JUDr. Martin Major, MBA  1. náměstek primátora 
RNDr. Ladislav Šnevajs náměstek primátora (KDU-ČSL) 
Mgr. Filip Žáček  neuvolněný člen RMO 
dále pan Černohouz  
III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Paní Vyroubalová přečetla zápis z minulé schůze a členové KČM jej schválili v přečteném 

znění.  

IV. Otevřené body   

 KMČ přivítala nového člena komise pana Kopeckého a další hosty. 

 KMČ a členové Městské policie spolupracují na dohledu úklidu polní cesty, pan Benda 

uklidil polní cestu s výjimkou zemědělského stroje, který ještě odstraní.      

 Ořez stromů na hřbitově bude proveden po schválení pracovníků z odboru životního 

prostředí.  

 Správce budovy – nebyla podepsána smlouva s novým pracovníkem.  

 Pan Voráč byl ustanoven k vyřízení žádosti pana Prečana, u odboru živ. prostředí 

zjistil, že jehličnan odstranit nelze.   

 Přístup na fotbalové hřiště – Ing. Tomčan sdělil, že platí usnesení z minulého roku, 

kde se rozhodlo, že přístup bude povolen pouze za přítomnosti dozoru. 

 Nové herní prvky – pan Voráč hovořil s Ing. Gerhardovou o možnosti pořízení nových 

herních prvků pro starší děti, z finančních důvodů nelze realizovat.  

  

V. Nové záležitosti   

 KMČ žádá odbor majetkoprávní o opravu Kapličky, která je v havarijním stavu (děravá 

střecha, krovy napadené dřevomorkou). Přítomní hosté nám přislíbili projednání 

v RMO.  
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 Dále, oprava hřbitovní zdi je již v řešení RMO. 

 Pan Kopecký vznesl požadavek na řešení dopravní situace „V zatáčce“, kde hrozí 

nebezpečí úrazu při průchodu chodců, kteří nemohou jít bezpečně z ulice 

Neklanova na autobusovou zastávku. Jedná se o pozemek č.293/1, 293/7 a 298/3.   

Přítomní hosté nám přislíbili projednání této záležitosti.   

 KMČ také upozornila na neexistující přechody pro chodce. V celé obci není jediný 

přechod pro chodce.  

 Ing. Tomčan zmínil nízkou frekvenci městské hromadné dopravy.  

 JUDr. Major vysvětlil, proč není vybudována příjezdová komunikace v ul. Rybniční.    

 Pan Voráč připomněl nový projekt rybníčku a prostor pro sáňkování. Přítomní hosté 

nám přislíbili projednání možnosti získání dotace z EU na tento projekt.  

 KMČ navrhla vybudovat nový chodník ke hřbitovu s návazností na cyklostezku 

Hněvotín, Olomouc, Nemilany.  

 KMČ připomněla projekt náměstíčka v obci.  

 KMČ projednala užívání předzahrádek u rodinného domu paní Věry Staškové, ul. 

Peckova. KMČ souhlasí s pronájmem.  

 Ing. Tomčan sdělil, že dláždění chodníků na ul. Jilemnického a ul. Štůrova bude 

realizováno v průběhu měsíce května a června.  

 Ing. Tomčan informoval o přípravě programu Nedvězských slavností, které se budou 

konat 13-14.6.2015. 

 Paní Vyroubalová požádala odbor životního prostředí o ořez suchých větví vzrostlých 

stromů na ul. Neklanova, pozemek č. 109/2, dále pak ořez suchých větví stromů „U 

Lesíku“, pozemek č. 1102/1,1099, v katastru obce Nemilany.   

 RNDr. Šnevajs přislíbil projednání vydláždění dvora v areálu budovy bývalé školy se 

Správou bytového fondu s panem Zelenkou.  

 KMČ se dohodla s hosty na uspořádání veřejné schůze v měsíci červnu, dle časových 

možností zástupců Magistrátu. Občané budou včas informováni.     

 

VI. Úkoly  

Dle programu schůze.    

VII. Program příští schůze  

Kontrola zápisu, podle potřeby. 

VIII. Ukončení  

Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod.   

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 

 

 


