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Zápis ze schůze 5. června 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. 

  

 

Omluveni: Ing. Tomčan Viliam  

       Vyroubalová Hana 

 

Hosté:   

Městská policie  

PhDr. Bohumil Šíp vedoucí odboru vnějších vztahů a informací MMO 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

 Zástupce městské policie informoval o postupu likvidace černých skládek v katastru obce. P. 

Černohouz připomínkoval dlouhou dobu, která uplyne od nahlášení černé skládky k její 

likvidaci. Zástupce městské policie informoval KMČ, o tom, že MPO řeší tuto záležitost během 

1–3 dnů. Dr. Šíp podával vysvětlení o tom, že postup evidence skládek a její řešení je složitý 

vzhledem k tomu, že jej řeší samosprávný odbor přes náměstka a odbor životního prostředí a 

nakonec TSMO.  Členové KMČ upozornili na to, že skládka za tu dobu zaroste nebo 

v důsledku dešťů může znečistit půdu, či vodní zdroje.  

 Dr. Šíp dále informoval KMČ, o tom, míra pravomocí členů KMČ není v kompetenci odboru 

vnějších vztahů a informací MMO. 

 P. Černohouz informoval o plánované opravě vozovky Nedvězí – Bystročice s tím, že 

pravděpodobně bude na vjezdu do obce omezena rychlost pomocí dopravního značení. 

 Paní Soňa Rokytová požádala komisi o možnost zvětšení kapacity nájemní plochy pro TOM 

Tuři. Členové KMČ přislíbili jednání se Správou nemovitostí a.s.  

 Paní Černohouzová informovala o stavu oprav kapličky. KMČ žádá majetkoprávní odbor 

MMO o informaci týkající se termínu dokončení opravy dveří a žaluzií ve zvonici kapličky.  

 KMČ žádá odbor životního prostředí MMO o rozšíření pravidelného sečení zelených ploch a 

to v celé ulici Kubisova.  
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 Dr. Kikalová informovala o tom, že odbor životního prostředí MMO provede do poloviny 

měsíce června místní šetření týkající se zdravotního stavu a bezpečnosti vybraných stromů a 

keřů v Nedvězí. 

 Dr. Šíp informoval komisi o tom, že není možno rozšířit vyhlášku o nočním klidu o změny 

navrhované komisí z organizačních důvodů.  

 P. Černohouz informoval o průběhu akce Kácení máje. Akce byla důstojná a účastí klubu 

seniorů a splnila svůj společensko-kulturní účel.  

 P. Černohouz informoval o realizované opravě vstupní branky na dětské hřiště (na straně 

knihovny). 

 P. Černohouz informoval o průběhu Nedvězských slavností. Slavnosti proběhly podle plánu, 

občané hodnotili akci positivně.  

 P. Černohouz informoval o provizorní opravě ulice Rybniční, která proběhla ve  22. týdnu t.r.  

 P. Černohouz informoval o projednání pořízení nové vývěsní tabule, tak aby nebyly 

znehodnocovány nové dveře u budovy Jilemnického 29. 

 KMČ byla informována o Rozhodnutí MMO – odboru životního prostředí o vydání stavebního 

povolení v k.ú. Nedvězí u Olomouce – pro inženýrské sítě 6 rodinných domů na pozemcích 

321/2. viz příloha zápisu.  

 KMČ informuje, že na základě připomínek občanů bylo realizováno umístění odpadkových 

košů u rybníčku. Členové KMČ doufají, že občané i občančata využijí tyto koše, během pobytu 

v dané lokalitě. 

 P. Černohouz informoval o tom, že výstavba chodníku na ulici Jilemnického (konec ulice 

směrem do Bystročic) bude realizována v letošním roce.  

 Členové KMČ souhlasí, s umístěním informačních tabulí při příjezdu do městské části Nevězí 

dle cenové nabídky 17 NA0643 firmy dopravní značení Svoboda.  

 P. Černohouz informoval, že opravy chodníků v ulici Neklanova a místní komunikace mezi 

ulicemi Jilemnického a Prašná budou realizovány v měsíci červnu.  

 P. Černohouz informoval o pracovním jednání k investičnímu záměru „přechod pro chodce 

Jilemnického“. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace. 

 

 

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 3. 7. 2017 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová     předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 


