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Zápis ze schůze 3. dubna 2017, v 18 hodin  
 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová  

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

Ing. Tomčan Viliam  

  

Omluveni:  

Baláš Josef   

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.  

Vyroubalová Hana 

 

Hosté:   

Městská policie    

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

 Na základě podnětu občanů, KMČ Nedvězí žádá městskou policii o zvýšenou kontrolu volně 

pobíhajících psů.  

 KMČ Nedvězí žádá občany o osobní angažovanost a pomoc při zajištění pořádku v obci. Tvoří 

se nelegální skládky, např. v okolí rybníka jsou poházené lahve, odpadky, plasty atd. 

V případě zjištění viníka prosím kontaktujte městskou policii na tel. 156, nebo toto oznamte 

členům KMČ Nedvězí. 

 KMČ Nedvězí žádá o umístění 3 odpadkových košů u Rybníka. 

 KMČ Nedvězí odsouhlasila opravu chodníků v ulici Neklanova, cena opravy činí 164.402 Kč, 

opravu chodníku v ulici Jilemnického, cena opravy činí 40.057 Kč, a opravu komunikace 

spojující ulici Jilemnického a Prašnou, cena opravy činí 93.551 Kč. 

 Jelikož proběhne oprava spojovací komunikace v letošním roce, KMČ Nedvězí netrvá na 

zařazení této opravy do plánu mimořádných oprav.   

 KMČ Nedvězí informuje o plánované opravě povrchu komunikace v ulici Rybniční, která 

z technologických důvodů proběhne v letních měsících letošního roku. 

 

V. Nové záležitosti   

 Dne 29.4.2017 proběhne ve spolupráci KMČ Nedvězí a Baru u Zbořila v prostorách dětského 

hřiště „Stavění májky“ a „Pálení čarodějnic“. 
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 KMČ Nedvězí požádala městskou policii o pomoc při odstranění nelegální skládky na cestě u 

Romzy a na silnici z Nedvězí do Hněvotína. 

 KMČ Nedvězí požádala městskou policii o kontrolu stání a parkování vozidel na zelených 

plochách v naší obci. 

 Předsedkyně KMČ Nedvězí seznámila ostatní členy komise s dopisem JUDr. Vítka, který 

v zastoupení manželů Kratochvílových upozornil na problémy s nově vzniklým dětským 

hřištěm.  

 Na základě požadavků občanů, KMČ Nedvězí žádá o častější vyvážení kontejnerů na tříděný 

odpad. Žádáme o projednání s technickými službami. 

 Občané z ulice Rybniční žádají prostřednictvím KMČ Nedvězí o projednání úprav projektu 

opravy vozovky ulice Rybniční a zároveň žádají o projednání osazení dopravního značení. 

 Dne 15.3.2017 proběhlo jednání předsedkyně KMČ Nedvězí paní Černohouzové a ředitele 

Správy bytového fondu Olomouc. Byla dojednána oprava vstupních dveří, vyklizení a sanace 

sklepních prostor v budově ul. Jilemnického 29. Vše proběhne v tomto roce. 

 KMČ Nedvězí žádá o projednání a informaci o možné opravě silnice druhé třídy Nedvězí- 

Slavonín a Nedvězí – Bystročice. Jedná se komunikaci v majetku Olomouckého kraje. 

 Předsedkyně KMČ Nedvězí informovala o čištění koryta říčky Romzy a prostoru v háječku. 

KMČ Nedvězí děkuje organizaci TOM Turům – paní Rokytové, sdružení myslivců Blata, a všem 

dobrovolníkům, kteří se akce účastnily.  

 Předsedkyně KMČ Nedvězí provedla za účasti pana Šputy z odboru oprav městských 

komunikací kontrolu stavu můstků přes říčku Romza. Bylo dojednáno vyčištění průtoku pod 

mostky v průběhu roku 2017. 

 KMČ Nedvězí odsouhlasila opravu svodu a odvodu dešťové vody před domem ul. 

Jilemnického č. 59. V současné době dešťová voda stéká po chodníku na dvůr soukromého 

pozemku a domu v ulici Jilemnického č. 59. Cena dohodou včetně dodání materiálu 3.400 Kč. 

Dále KMČ Nedvězí odsouhlasila opravu omítky na budově ul. Jilemnického č. 29, včetně 

nátěru, ve výši 2.600,-Kč  

 KMČ upozorňuje občany, že zápisy z jednání KMČ jsou zveřejněny na informační desce MMO 

a to u místního obchodu, nebo je možno si zápis přečíst na stránkách MMO 

www.olomouc.eu     

 

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 2. 5. 2017 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 


