
Komise m�stské �ásti Nedv�zí 
 

Zápis ze sch�zky 
26.11.2007 

 
 
I. Zahájení 
                 KM� Nedv�zí svolala pravidelnou sch�zku v 18,30 hod. dne 26.11.2007 v Nedv�zí 
 
II. Presence 
                 P�edsedkyn� zahájila sch�zku. P�ítomni byli: 
 
Za KM�: p.�ernohouzová, ing. Nem�eková, , p.Janek, ing. Tom�an, p.Karabcová,   
p.�ernohouz, p. Baláš 
Omluveni: MUDr.Krá�mar  
Hosté:       M�stská policie Olomouc – Dokoupil a Koutný, zástupkyn� MmOl – �ermáková       
Kate�ina     
 
III. Schválení zápisu z minulé sch�ze 

P�edsedkyn� komise p�e�etla zápis z minulé sch�ze. Zápis byl schválen               
v p�e�teném zn�ní.    
 

IV. Otev�ené body 
a) kanalizace – kolaudace byla provedena 20.11.2007 a je možné se p�ipojovat 

v termínu do 31.12.2008, kolaudace vodovodu – není znám termín, kdy se 
bude konat 

b) spolupráce s M�stskou policií – p�ipomínky KM� 
- d�sledn� kontrolovat stání vozidel na zelených plochách 
- v rámci nadcházející zimy zajistit, aby vozidla neparkovala na 

cestách v bo�ních ulicích v p�ípad� v�tší sn�hové pokrývky, 
tak aby bylo možné prohrnout cesty 

c) KM� žádá odbor dopravy SmOl. o opravu zna�ky ozna�ující konec obce ve 
sm�ru z Nedv�zí na Hn�votín – zna�ka je proražená   

d) KM� žádá odbor životního prost�edí SmOl. o provedení pro�ezu stromu na 
Neklanov� ulici sm�rem ke školce. Je zde umíst�na zna�ka zákaz vjezdu 
nákladních automobil� a vlivem p�erostlých v�tví není vid�t  

 
 
 
V. Nové záležitosti 

a) Termíny sch�zí KM� v Nedv�zí v roce 2008: 28.1.,25.2., 31.3., 28.4., 26.5.,    
30.6., 28.7., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11., 29.12., vždy v 18,30 hod. 

 
b)  KM� bere na v�domí provedení opravy rozhlasu v obci, ješt� bude provedena 

vým�na n�kterých tlampa�� 
 

c)  Na h�bitov� v Nedv�zí byla umíst�na místo kontejneru na odpad 
velkoobjemová popelnice. Popelnice je vyvážena jednou týdn� a pokud toto 
nebude dosta�ovat, bude komise jednat o umíst�ní ješt� jedné popelnice  

 



d ) Vzhledem k posunu prací na výstavb� kanalizace a vodovodu v obci, nedošlo ze    
strany Správy silnic Ol.kraje k p�evzetí zp�t do své správy a nebude ani provedena 
úprava rygol�, jak bylo ze strany KM� požadováno, jelikož to není v kompetenci 
Správy silnic. KM� proto  žádá za�adit tuto akci do plánu investic na rok 2008 ( p�edána 
písemná žádost na MmOl. dne 12.11.2007 )  
  
e)  KM� p�i minulém jednání vznesla požadavek na vy�išt�ní rygol� na Jilemnického 
ulici sm�rem od h�bitova ke k�ižovatce. P. Brázdová provedla místní šet�ení a p�islíbila, 
že prohloubení rygol� v této oblasti bude provedeno do konce letošního roku. 
  
 
VI. Úkoly 

a) p�ipomínky ob�an� ke kanalizaci a informaci ke kolaudaci vodovodu – 
zajistí p. �ernohouz - termín do p�íští sch�ze 

b) umíst�ní zrcadla a zajišt�ní provedení o�ezu stromu v Neklanov� ulici – 
zajistí p.Janek – termín do p�íští sch�ze 

c) prohloubení rygol� okolo cesty na Jilemnického ulici ješt� v letošním roce 
– zajistí p. �ernohouzová 

d) p�íprava d�tského h�išt� na zimu – zajistí p.Tom�an 
 

          VII. Program p�íští sch�ze 
a) p�ipomínky ke kanalizaci a kolaudace vodovodu 
b) projednání úkol� z minulé sch�ze 
c) zhodnocení práce KM� za rok 2007 

 
          VIII. Ukon�ení 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zi v 19,45 hod. P�íští sch�ze se bude konat     
27.12.2007 v 18,30 hod. 
 
 
Zápis vytvo�il: Nem�eková Miluše 
Zápis schválil: �ernohouzová Milena 

 
 
 


