
Komise m�stské �ásti Nedv�zí 
 

Zápis ze sch�zky 
28.1.2008 

 
 
I. Zahájení 
                 KM� Nedv�zí svolala pravidelnou sch�zku v 18,30 hod. dne 28.1.2008 v Nedv�zí 
 
II. Presence 
                 P�edsedkyn� zahájila sch�zku. P�ítomni byli: 
 
Za KM�: p.�ernohouzová, ing. Nem�eková, , p.Janek, , p.Karabcová,  MUDr.Krá�mar, 
        ing.Tom�an, p.�ernohouz 
 
Omluveni: p. Baláš,  
Hosté:       M�stská policie Olomouc – policisté �. 184 a 085 
 
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) spolupráce s M�stskou policií – p�ipomínky KM� 

- kontrola stání vozidel na zelených pásech a na chodnících – 
stále není sjednaná náprava  

- zkontrolovat dodržování zna�ky zákaz vjezdu nákladních 
automobil� v Neklanov� ulici, tento zákaz je porušován – 
jezdí po nov� opravené silnici nákladní vozidla 7,5t 

b) umíst�ní zrcadla na k�ižovatce Jilemnického a Neklanovy ulice – dne 
29.1.2008 prob�hne místní šet�ení v Nedv�zí  

c) KM� žádá odbor dopravy SmOl.  o opravu zna�ky ozna�ující konec obce ve 
sm�ru z Nedv�zí na Hn�votín –nahlášeno na odbor dopravy, p�íslib k oprav�  

d) v dob� mraz� bylo užíváno d�tské h�išt� k bruslení. Pokud bude po�así vhodné 
bude se v bruslení pokra�ovat.  

 
V. Nové záležitosti 

a) �lenové komise berou na v�domí požadavek na opravu tlakové nádrže na vodu 
v budov� MmOl na Jilemnického ulici 

b) KM� bere na v�domí ozna�ení nové ulice v Nedv�zí – Prašná. Jedná se o ulici 
od k�ižovatky Jilemnického ulice s Neklanovou ulicí sm�rem k pr�myslové 
zon� – Reknoš, T�ma až po odbo�ku na Jilemnického ulici u rodinného domu 
Korolových. 

c)  P�edsedkyn� KM� projednala žádost MmOl. o ud�lení stanoviska k prodeji 
budovy – obchod v Nedv�zí. Stanovisko komise je nesouhlasné. Pokud bude 
MmOl trvat na odprodeji této nemovitosti, požaduje KMC sd�lit a projednat 
odprodej obchodu na ve�ejné sch�zi.  

 
 



VI. Úkoly 
a) p�ipomínky ob�an� ke kanalizaci a informaci ke kolaudaci vodovodu – 

zajistí p. �ernohouz a p. Luczka v termínu do p�íští sch�ze  
b) umíst�ní zrcadla zajistí p.Janek – termín do p�íští sch�ze 
c) dle po�así využití d�tského h�išt� na zimu - zajistí p. Tom�an  
d) zjistit, do kdy je nutné zažádat o zm�nu jízdního �ádu IDOS– zajistí 

p.�ernohouzová  
 

          VII. Program p�íští sch�ze 
a) p�ipomínky ke kanalizaci a kolaudace vodovodu 
b) projednání úkol� z minulé sch�ze 
c) nachystat návrhy na investi�ní akce z fondu KM� v Nedv�zí v roce 2008 
 

          VIII. Ukon�ení 
P�edsedkyn� ukon�ila sch�zi v 19,30 hod. P�íští sch�ze se bude konat     
25.2.2008 v 18,30 hod. 
 
 
Zápis vytvo�il: Nem�eková Miluše 
Zápis schválil: �ernohouzová Milena 

 
 
 
 


