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Zápis ze schůze 9. ledna 2017, v 18 hodin  

 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová  

Baláš Josef  

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D. 

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana  

 

Omluveni:  

 

Hosté:   

Městská policie    

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

 KMČ Nedvězí informuje, že požadované pročištění mostku přes potok Romzu nebyl zatím 

uskutečněn. Odbor oprav městských komunikací přislíbil, že oprava bude provedena 

v průběhu roku 2017.  

 KMČ Nedvězí sděluje, že Správa bytového fondu již opravila bezpečnostní zámek na ul. 

Jilemnického 29. Žádosti o opravu dveří z minulého zápisu nebylo vyhověno. 

 KMČ Nedvězí informuje, že vyčištění vpusti „U býlích kamenů“ bylo uskutečněno ke konci 

roku 2017.   

 KMČ Nedvězí sděluje, že dne 19. 12. 2016 proběhlo předání dětského sportovního areálu na 

ul. Jilemnického 29. Za KMČ Nedvězí byl přítomen pan Černohouz, který měl k předání tyto 

připomínky:  

1, malá výška odpočinkové lavičky na studni 

2, není odizolován chodník od zdi budovy 

3, nejsou hotovy terénní úpravy  

 KMČ Nedvězí informuje, že dne 9. 1. 2017 proběhlo jednání na úseku koncepce rozvoje 

MMOL o realizaci přechodu „V zatáčce“ na ul. Jilemnického a Neklanova. Bylo dojednáno, že 

do 13. 1. 2017 bude předložen cenový návrh ideové studie tohoto přechodu.  
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 KMČ Nedvězí sděluje, že dne 9. 1. 2017 proběhlo jednání na oboru investic MMOL o realizaci 

náměstíčka u kapličky s tímto závěrem: do 31. 1. 2017 bude vybrán z výběrového řízení 

dodavatel stavby. S tím, že realizace tohoto projektu bude dokončen do konce roku 2017.  

 

V. Nové záležitosti   

 KMČ Nedvězí žádá městskou policii o kontrolu nákladních vozidel vyvážejících zeminu ze 

staveniště z průmyslového areálu – technologické centrum za dálnicí. Tato vozidla projíždějí 

městskou částí Nedvězí a to ulicí Jilemnického a Rybniční. Mimo toho, že vozidla jezdí 

nepřiměřenou rychlostí, značně znečišťují vozovku.  

 KMČ Nedvězí žádá o informaci, zda úsek dálnice D46, od křižovatky Hněvotín a Nedvězí na 36 

kilometru směrem do Olomouce a zpět, bude spadat do vyloučených úseků dálnic bez 

zpoplatnění.  

 KMČ Nedvězí opět žádá majetkoprávní odbor MMOL o obnovu polní cesty na par. č. 370 a 

371 k. ú. Nedvězí. Bližší informace podá pan Baláš.   

 KMČ Nedvězí žádá o prověření průchodnosti koryta potoku Romzy, tak jak bylo přislíbeno od 

Povodí Moravy.     

 KMČ Nedvězí žádá zastupitelstvo měst. OL o výjimku z vyhlášky 7/2016 o schválení 

výjimečných případů, kdy bude překročena vymezená doba nočního klidu. 

1, 29  - 30. 4. 2017 Pálení čarodějnic a Stavění Máje 

2, 27 - 28. 5. 2017 Kácení Máje  

3, 09 - 10. 6. 2017  Nedvězské slavnosti  

4, 10 – 11. 6. 2017 Nedvězské slavnosti  

Tato žádost se týká prvního pololetí roku 2017.  

 KMČ Nedvězí pověřuje pana Baláše projednat možnost zřízení webových stránek KMČ 

Nedvězí.  

 KMČ Nedvězí pověřuje paní Černohouzovou zjistit možnost přistavění BIO kontejneru pro 

odložení použitých vánočních stromků.    

 

 

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 6. 2. 2017 v 18hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 


