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Zápis ze schůze 30. května 2016, v 18 hodin  

 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová  

Balaš Josef  

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

Kopecký Tomáš   

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana  

 

Omluveni:  

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D. 

 

Hosté:   

Městská policie    

paní Jana Květiková 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

 KMČ a Městská policie řešila stížnost parkování na travnaté ploše v naší obci.  

Dále ve spolupráci s městkou policií bude řešena černá skládka na ul. Prašné.  

S městkou policií také řešíme černou skládku u polní cesty v blízkosti dálnice, směrem 

ke Hněvotínu.   

 Dne 11.5.2016 se konala schůzka za přítomnosti paní Černohouzové, paní Kikalové, 

panem Tomčanem a panem Kopeckým na MMO o realizaci rozšíření dětského hřiště 

o herní prvky pro starší děti. KMČ plán herních prvků schválila.   

 KMČ informuje, že dne 13.5.2016 proběhlo za přítomnosti pana Žáčka z MMO místní 

šetření o obnově polní cesty, parc. č. 384 k.ú. Nedvězí. Statutární město Olomouc se 

dohodlo s nájemcem, že polní cesta bude obnovena po dokončení letošní sklizně.  

 KMČ informuje, že bezbariérový přístup do klubu důchodců je stále v jednání.  
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V. Nové záležitosti   

 KMČ schválila, že zástupcem paní předsedkyně bude pan Černohouz.   

 Paní Černohouzová sdělila, že na MMO odbor dopravy bude řešit rozvoj Ing. Luňáček.  

 KMČ se zapojí do projektu TSMO s možností umístění kontejnerů na plast a papír 

přímo do domácností, které o to požádají.     

 KMČ tímto žádá paní Slezákovou z majetkového odboru o očištění a renovaci 

památného kříže naproti hřbitovu a to včetně odstranění dvou lip, které byly 

vysázeny příliš blízko kříže a dále následnou náhradní výsadbu u kříže a to ve 

vhodnější vzdálenosti.  

 Paní Květiková žádá KMČ a MMO odbor životního prostředí o údržbu, sečení trávy a 

ořez náletových dřevin (bez, akát, plané stromy, keře) a odvoz tohoto materiálu 

z pozemku č.109/2 a to zejména při hranici se soukromým pozemkem.    

 KMČ žádá odbor životního prostředí o možnost nahlédnutí do plánu údržby zeleně 

v naší obci na příští schůzi dne 27.6.2016.  

 KMČ také projedná možnost opravy brány u dětského hřiště s panem Zbořilem.   

 Pan Baláš informoval, že zahájení dokončení ul. Rybniční proběhne v letošním roce.  

 KMČ informuje, že „Kácení Máje“ se bude konat v sobotu 4.6.2016 na hřišti u Baru U 

Zbořila, kde se také budou konat doprovodné akce.   

 Pan Tomčan sdělil, že Nedvězské slavnosti se budou konat v sobotu 18.6.2016, 

doprovodný program bude upřesněn.  

 

VI. Úkoly  

Dle programu schůze.    

 

VII. Program příští schůze  

Kontrola zápisu, podle potřeby. 

 

VIII. Ukončení  

Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod.  

Příští schůze se bude konat dne 27.6.2016 v 18hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 


