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Zápis ze schůze 7. května 2018, 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   

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana 

  Mgr. Vepřeková Lenka  

 

Omluveni:  

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D. 

 

Hosté:   

Městská policie – pan Dostál Miroslav    

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

 

IV. Otevřené body  

 KMČ Nedvězí žádá Městskou policii o zjištění neoprávněného záboru pozemku č. 

316 k.ú. Nedvězí.  

 KMČ Nedvězí žádá Městskou policii o odstranění nelegální skládky na parcele č. 

319 k.ú. Nedvězí na křižovatce ulice Peckova a Kubisova.   

 KMČ Nedvězí opětovně žádá Městskou policii o řešení parkovaní vozidel na 

vjezdech takovým způsobem, že tato vozidla zasahují do profilu chodníku a brání 

průchody chodcům. KMČ Nedvězí na svém minulém jednání dne 7.5.2018 byla 

Městskou policii upozorněna, že tyto přestupky doposud řešila upozorněním. 

Jelikož se tyto přestupky opakují, přistoupí nyní k pokutování.  

 KMČ Nedvězí žádá Městskou policii o nápravu zeleně a rigolu pro odtok 

povrchové vody na parcele č. 293/2 k.ú. Nedvězí, konkrétně na ul. Jilemnického 

před domem č. 63. 

 KMČ Nedvězí děkuje Mgr. Lence Vepřekové za organizaci akce Stavění Májky a 

Pálení čarodějnic a také všem občanům, kteří se na kulturním programu podíleli.   

 KMČ Nedvězí děkuje Technickým službám za dobře provedenou práci a to 

vyčištění rigolu pro odtok povrchové vody v naší městské části. (mimo ul. Neklanova)       
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 KMČ Nedvězí děkuje za vstřícné jednání MMO, majetkového odboru, a to paní 

Brázdové za spolupráci při jednání o vyčištění okolí potoku Romzy v naší městské 

části.    

V. Nové záležitosti   

 Na základě požadavku občanů a KMČ Nedvězí k umístění odpočinkové lavičky na 

zastávce autobusu směr do Olomouce, KMČ Nedvězí přijala závěr, že se pokusí 

projednat umístění lavičky s DPMO. Za tuto záležitost odpovídá pan Josef Baláš. 

 KMČ Nedvězí žádá o možnost opravy komunikace II. třídy na ul. Jilemnického 

č.34. Byl zde překop pro opravu kanalizace. Přibližně před 2 lety došlo k opravě 

tohoto překopu. V současné době opravená část vozovky při průjezdu nákladními 

auty je nestabilní a dochází k otřesům rodinných domů. KMČ Nedvězí žádá o 

projednání možné opravy se správcem komunikace SSOL.  

 KMČ Nedvězí upozorňuje MMO, odbor životního prostředí, že dubnová seč trávy 

v Nedvězí byla provedena nedostatečně a nekvalitně. Žádáme tedy o nápravu.  

 KMČ Nedvězí žádá Správu hřbitovů MOL o odstranění trávy z chodníků na 

místním hřbitově. Za projednání odpovídá paní Vlasta Karabcová.  

 KMČ Nedvězí pověřuje pana Luboše Černohouze k zahájení jednání o projektové 

dokumentace na chodníky na ul. Prašná.  

 KMČ Nedvězí žádá Technické služby o výměnu poškozených kontejnerů na sklo.  

 KMČ Nedvězí pověřila pana Luboše Černohouze zajistit opravu fasády a  umístění 

znaku a také změnu umístění nosiče vlajky na budově č. 29 na ulici Jilemnického. 

 KMČ Nedvězí žádá o odstranění náletových rostlin v zahradě budovy 

Jilemnického č.29. Upřesní paní Milena Černohouzová. Dále žádáme o úklid 

komunálního odpadu na zahradě budovy Jilemnického č. 29. Upřesní pan Luboš  

Černohouz.  

 KMČ Nedvězí oznamuje občanům, že dne 3.6.2018 v 11 hodin proběhne v místní 

kapli Nejsvětější trojice Mše svatá.  

 KMČ Nedvězí zve občany na tradiční Nedvězské slavnosti, které se uskuteční dne 

9.6.2018 v prostoru místní Restaurace na hřišti. Pořadatelům děkujeme.     

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. 6. 2017 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 


