
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

29.6.2009 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 29.6.2009 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ:  p.Černohouzová, ing. Nemčeková, , p.Janek, p.Černohouz, MUDr.Kráčmar, 
Baláš, ing.Tomčan, p.Karabcová 
 
Hosté: Městská policie, občané Nedvězí – p.Svobodová a Černohouz 
  
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

Předsedkyně komise přečetla zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen               
v přečteném znění.    
 

IV. Otevřené body 
 

a) zástupci Městské policie seznámili KMČ o změnách u Městské policie, zatím 
bude zastupovat Mgr.Horvát Peter, tel. 602 782 293 

b) p.Svobodová měla připomínku k sečení trávy na pozemku p.č. 150/19 k.ú. 
Nedvězí, tento pozemek měli v pronájmu od města Olomouce a v roce 2008 
byla nájemní smlouva vypovězena ze strany města. Od té doby se o pozemek 
nikdo nestará a je neudržovaný. KMČ žádá odbor životního prostředí o 
zajištění sečení tohoto pozemku. Dále vznesla stížnost na úpravu jízdního řádu 
IDOS –linka č. 890728, kdy došlo ke snížení spojů z Nedvězí i do Tržnice. 
Byly zrušeny spoje i v sobotu a neděli a lidé zaměstnaní i v tyto dny se nemají 
jak dostat do práce i zpět. KMČ obdržela změnu jízdního řádu až po jednání 
komise 25.5.2009 a nemohla se ke změnám vyjádřit. KM Č nesouhlasí 
s provedením změn a žádá o navrácení jízdního řádu zpět do původní 
podoby. Zároveň žádáme o účast zástupce dopravy IDOS a městské 
dopravy na komisi městské části na příští schůzi komise tj. 27.7.2009 
v 18,30hod. k projednání dopravy v městské části Nedvězí. 

c) P.Černohouz požadoval vysvětlení, proč trvá tak dlouho zhotovení nové brány 
na hřbitově. Bylo mu sděleno, že se muselo vyhlásit výběrové řízení. Dále 
vznesl připomínku k sečení trávy na hřbitově, měla by se sekat podle potřeby ( 
zajistí p.Karabcová ). Pan Černohouz požadoval po komisi  vyjádření, proč do 
dnešního dne nejsou odstraněny nedodělky po výstavbě vodovodu a 
kanalizace, když termín byl oboustranně odsouhlasen konec měsíce května 
2009. Upozornil komisi na nebezpečí úniku plynu před domem Jilemnického 
ulice č. 33, kde došlo k propadení kanalizační trubky a prolomení plynového 
vedení do kanalizace ( bylo ověřeno kamerovým systémem ) – dle sdělení 
předsedkyně komise bylo přislíbeno od p. Neumanové, že oprava bude 
provedena do 7.7.2009. KM Č upozorňuje opětovně na nebezpečí havárie – 
úniku plynu do kanalizační sítě u domu Jilemnického 33, Nedvězí  a 
následného výbuchu plynu a žádá urychlenou nápravu. Termín 7.7.2009 
může být vlivem současného počasí dost pozdě. 



d) P.Černohouz dále upozornil na opravy, které je nutné provést před provedením 
kolaudace NN, které bylo v části ulice Jilemnického a Peckovy uloženo do 
země. Při provádění prací nebyly následné úpravy fasád  a zdiva domů 
uvedeny do původního stavu. KM Č žádá , aby před provedením kolaudace 
vedení NN pokládaného do země byly veškeré závady na fasádách a zdivu 
dotčených domů ulice Jilemnického a Peckovy odstraněny. 

e) při přesunu vedení NN do země byl odpojen místní rozhlas na ulici Peckova. 
Komise žádá o zapojení rozhlasu 

f) komise bere na vědomí sdělení MmOl odboru stavebního o rozhodnutí – 
povolení užívání komunikace na ulici Peckova a Jilemnického – havárie 
kanalizace 

g) komise projednala sdělení MmOl odboru vnějších vztahů a informací o 
náhradní výsadbě stromů, které budou hrazeny z fondů komisí. KM Č Nedvězí 
požaduje písemné stanovisko, na základě jaké vyhlášky nebo rozhodnutí 
má tyto nově vysazené stromy hradit z fondů komise 

h) KM Č vzhledem k současným klimatickým podmínkám žádá pracovníky  
odboru životního prostředí, kteří zajišťují provádění sečení trávy 
v městské části, aby pověření pracovníci prováděli úklid trávy ze 
svodových kanálů příkop. Posečená tráva zde zůstává ležet a v případě 
přívalových dešťů může dojít k lokálním záplavám 

i) do konce května 2009 byly přislíbeny opravy po vybudování  kanalizace a 
vodovodu. Do dnešního dne tj.29.6.2009 nebyly závady odstraněny a např. na 
Jilemnického ulici č. 11 chybně provedenou opravu vjezdu do garáže zatéká 
stále voda. 

 
V. Nové záležitosti 
 

a) KMČ bere na vědomí oznámení TSmOl o přehledu činností na červen 2009  
 
b) KMČ zaslala dopis na MmOl – odbor ŽP s žádostí o zajištění posečení 

trávy na pozemku p.č. 363/7 a 363/20, kde není znám majitel a je 
dlouhodobě neudržovaný -  dne 4.6.2009 bylo provedeno místní šetření 
odborem životního prostředí a byl zaslán dopis majitelům pozemků ke 
sjednání nápravy – termín 19.7.2009 

 VI. Úkoly  
 

a) dořešení  ve spolupráci s MmOl odstranění závad po budování 
vodovodu a   kanalizace v obci 

 
VII. Program p říští schůze 
 
 Projednání bodů z dnešního jednání 

      
     
VIII. Ukon čení 
 
Předsedkyně ukončila schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat  27.7.2009 v 18,30hod 

 
Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše 
Zápis schválil: Černohouzová Milena 



 
 
 
 


