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Zápis ze schůze 29. srpna 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    

nadporučík Chytil  

členky Klubu seniorů  

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

 Zástupce dopravní policie nadporučík Chytil komentoval dopravní situaci v místní 

části Nedvězí – kontrola měření rychlosti, přechody pro chodce v naší obci a také o 

ulici Rybniční. Tyto problematiky jsou dále v jednání.    

 Městská policie informovala, že nelegální skládka je již odstraněna. Členové KMČ 

informovali zástupce městské policie o zvýšeném počtu krádeží ze zahrad a dvorů 

rodinných domků (kola, nářadí apod.) KMČ žádá městskou policii o zvýšený počet 

kontrol v městské části Nedvězí.    

 Pan Kopecký informoval KMČ o aktuální fázi projektu „Hřiště pro starší děti“, kde je 

již vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.  

 Zástupci KMČ se zúčastnili dne 19.8.2016 v obci Hněvotín vyhlášení Obce roku 2016  

olomouckého kraje.   

 

 

 



Komise městské části Nedvězí 
 

 

2 

V. Nové záležitosti   

 Host, paní Suchomelová žádá KMČ o zbudování chodníku na ul. Neklanova 1. Žádost 

bude projednána na MMO.  

 Hosté z Klubu seniorů předložili návrh projektu na umístění hřiště pro Pétanque a 

venkovního posezení pro Klub seniorů. Komise se vyjádřila ke studii úpravy okolí 

budovy ul. Jilemnického 29. Tato studie je v rozporu s projektem „Hřiště pro starší 

děti“. Tento projekt je již ve fázi výběrového řízení na dodavatele a není možné jej 

doplnit. Zástupce KMČ, pan Tomčan projedná alternativní umístění navrhované 

studie s panem Dolečkem na MMO.     

 Před budovou ul. Jilemnického č. 54 se na městském pozemku parcela č. 299, k.ú. 

Nedvězí nachází torzo uschlého stromu. KMČ tímto žádá o jeho skácení. Současně se 

na tomto pozemku nacházejí dvě vzrostlé břízy zasahující do drátů elektrického 

vedení. KMČ tímto žádá o ořez těchto dvou bříz.  

 KMČ informuje, že v měsíci listopadu budou dodány kontejnery pro tříděný odpad, 

lidem, kteří se, na základě ankety, dobrovolně přihlásili.  

 KMČ sděluje, že oprava místní kaple bude zahájena v měsíci září 2016.  

 Zástupce KMČ, pan Černohouz informoval o uskutečněném jednání s MMO o 

projektu ul. Rybniční.  

 Dne 9.9.2016 ve spolupráci s Barem u Zbořila se pořádá rozloučení s prázdninami: 

opékání špekáčků, brambor, hry pro děti, promítání filmu pro děti apod. 

 KMČ informuje občany o změně odjezdu autobusu 728 směr z Tržnice do Nedvězí v 

čase 6:35h – zrušen, nahrazen v 6:45h.  

 Zástupce KMČ, pan Kopecký oznámil své rozhodnutí o ukončení členství v KMČ.  

 KMČ tímto žádá vedoucí vnějších vztahů MMO o spolupráci při poskytnutí informací 

při plánovaném přerušení dodávky elektřiny, plynu i vody, tak, aby bylo možné 

informovat občany s dostatečným časovým předstihem.         

 

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 26.9.2016 v 18hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 


