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Zápis ze schůze 7. srpna 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 

  Baláš Josef 

  

Omluveni:     MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D. 

        Vyroubalová Hana 

 

Hosté:   Městská policie – pan Dostál Miroslav 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

- KMČ informuje, že byla provedena oprava studny na hřbitově. Opravu provedl pan Klimek. KMČ 

děkuje tímto panu Klimkovi za opravu.  

- KMČ Nedvězí informuje, že dne 3.7.2017 proběhla veřejná schůze v prostoru Restaurace na hřišti. KMČ 

na této schůzi informovala občany o plánu oprav a investic pro rok 2017 a 2018.  

- KMČ Nedvězí opětovně žádá MMOl odbor životního prostředí o vyčištění spár chodníků na ul. 

Jilemnického, Štúrova, Peckova a Neklanova. Dále KMČ Nedvězí žádá o vyčištění odtokových žlabů pro 

svod dešťové vody na ul. Jilemnického, Štúrova a Neklanova.  

- KMČ Nedvězí opětovně žádá MMOl odbor životního prostředí o ošetření a prořez ovocných stromů 

v prostorách za prodejnou potravin COOP. Jedná se o parcelu č. 76/1 k.ú. Nedvězí.  

- KMČ Nedvězí opětovně upozorňuje, že již po 4 měsíce občané neobdrželi Radniční listy MMOl.  

- KMČ Nedvězí opětovně žádá o odstranění nápisu „autovrakoviště“ ze sloupu veřejného osvětlení na 

křižovatce ul. Jilemnického, Peckova a Štúrova. 

- KMČ Nedvězí opětovně žádá o účast na příštím jednání dne 4.9.2017 pracovníka městského úřadu 

případně pracovníka Technických služeb Olomouc odpovědného za vývoz separovaného odpadu 

(plasty, papír, sklo). KMČ Nedvězí žádá o projednání termínů a formu odvozu separovaného odpadu. 

 

V. Nové záležitosti 

- Pan Černohouz informoval o jednání ve věci návrhu znaku městské části Nedvězí. KMČ pověřuje pana 

Černohouze k jednání a předložení návrhu znaku. Odpovídá Černohouz. 

- Pan Černohouz informoval o jednání ve věci přechodu pro chodce na ulici Jilemnického a Neklanova. 

KMČ pověřuje pana Černohouze k jednání o přechodu. Odpovídá Černohouz. 

- Pan Černohouz informoval o nabídce rozšíření místního rozhlasu. KMČ pověřuje pana Černohouze 

k dalšímu jednání. Odpovídá Černohouz. 

- Pan Černohouz informoval o opravě chodníků v ulici Neklanova a Jilemnického. Dále o opravě 

spojovací komunikace ulice Prašná a Jilemnického a opravě ulice Rybniční. 
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- Pan Černohouz informoval o předání dokumentace investičního záměru chodníku na místní hřbitov na 

odbor koncepce a rozvoje. KMČ pověřuje pana Černohouze k dalšímu jednání ve věci chodníku na 

hřbitov. Odpovídá Černohouz. 

- Pan Černohouz jednal ve věci změny jízdních řádů s Ing. Dokoupilovou. O změnách jízdního řádu od 

1.8.2017 a od 1.1.2018 informoval na schůzce občanů 3.8.2017 a také KMČ. 

- Pan Černohouz informoval o zajištění poškozených dlaždic z opravy chodníků pro fotbalový klub 

Nedvězí. Dlaždice byly složeny na fotbalovém hřišti. 

- Paní Černohouzová informovala o termínu sběrové soboty. Termín je stanoven na den 4. listopadu 

2017. 

- Paní Černohouzová informovala o nutnosti nahlášení termínů akcí, které budou pokračovat po 22. 

hodině. Akce nutno nahlásit do 31.8.2017. Odpovídá Černohouzová. 

- Paní Černohouzová informovala, že ve dnech 15. a 22. 8. 2017 bude uzavřeno detašované pracoviště.  

- Paní Černohouzová upozornila městskou policii na nově vytvořené černé skládky. Skládky jsou 

v prostoru potoka Romza za fotbalovým hřištěm a v prostoru polní cesty směrem na Hněvotín. KMČ 

žádá odstranění černých skládek. 

- KMČ žádá o odstranění plevele z chodníků na hřbitově v Nedvězí. 

- KMČ žádá o zdokumentování místní komunikace za fotbalovým hřištěm, kolem autovrakoviště a 

směrem ke hřbitovu. Tuto komunikaci využívají nákladní vozidla k odvážení a navážení materiálu na 

opravu silnice Nedvězí - Bystročice. Po ukončení stavby žádáme vozovku uvést do původního stavu. 

- KMČ žádá spoluobčany o maximální snahu udržet zásady čistoty při venčení pejsků. Konkrétně jde o 

sběr exkrementů. 

- KMČ pověřuje pana Tomčana k jednání o možnosti výsadby a rozšíření zeleně v okolí rychlostní silnice 

č. 46. 

- KMČ pověřuje pana Tomčana k jednání o možnosti umístění „radaru se semaforem“ na příjezdových 

komunikacích do místní části Nedvězí. 

- KMČ odsouhlasila vystavení objednávky na návrh znaku místní části Nedvězí a na opravu veřejné 

studny. 

- KMČ pověřuje pana Černohouze k jednání o úpravě výpustě místního rybníka. 

- Pan Černohouz informoval o probíhajícím výběrovém řízení na opravu památníků padlých v I. světové 

válce.      

  

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 4.9. 2017 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořil:      Zápis schválila: 

Vlasta Karabcová     předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 


