
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

31.8.2009 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 31.8.2009 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ:  p.Černohouzová, p.Janek, Baláš, p.Karabcová, ing.Tomčan, ing.Nemčeková 
Omluveni:, MUDr.Kráčmar , p.Černohouz  ( dovolená ) 
Hosté: Městská policie, občané Nedvězí – viz presenční listina, Ing.Hopp – MmOl,  a 
Ing.Kršjak – Veolia doprava (IDOS) 
 
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 kontrole černých skládek, zatím 
žádná nová skládka nebyla zjištěna. Skládka u potoka Romza uklidili myslivci, 
za což KMČ děkuje. P.Suchomelová chtěla informaci, jak postupovat 
v případě, kdy dochází po 22hod. k rušení nočního klidu. Zástupci policie 
sdělili, že toto je individuální a lze kdykoliv volat na linku 156. P.Fišerová 
vznesla požadavek na řešení rychlosti v obci, bylo by vhodné umístnit radar i 
na začátek obce u hřiště směrem od Bystročic. K tomuto se vyjádřil ing.Hopp, 
že v těchto případech se vybudují na začátku obce ostrůvky, které zpomalí 
jízdu vozidel. Toto není ale záležitostí MmOl. ale musí komise vejít v jednání 
s Krajským úřadem v Olomouci.  

b)  
Na KMČ se dostavili zástupci MmOl. – odbor dopravy a Veolia doprava 
(IDOS). Ing. Kršjak podal vysvětlení občanům, jak došlo k úpravě jízdního 
řádu linky 728 – vše je otázka financování. Přislíbil, že pokud se nějaké 
finanční prostředky najdou, bude toto řešeno. Na otázku, proč je městká část 
jedinou částí města, kde nejezdí městská hromadná doprava, bylo odpovězeno, 
že z ekonomických důvodů toto nelze jinak vyřešit. Občané předali na dnešním 
jednání petici, ve které vyjádřili svoje požadavky na dopravu linky č.728. Tato 
petice bude v kopii předána spolu se zápisem na MmOl. Další dotazy týkající 
se zajištění dopravy do městské části Nedvězí:  

- zda by bylo možné zajistit automat na jízdenky ( u řidiče jsou 
dražší a v obchodě je nemají 

- zda jde vyřešit, aby nedocházelo v případě jízdy spoje z Olšan 
k pozdním příjezdům do Nedvězí ( někdy až 10min ) 

- spoje, které byly zrušeny, zda lze nahradit malým autobusem 
(ing.Kršjak k tomuto sdělil, že Veolia má pouze 1 malý 
autobus) 



- řešení kryté zastávky – dle sdělení p.Černohouzové na jednání 
na MmOl bylo toto řešeno a majitel nemovitosti u zastávky si 
nepřeje krytou zastávku, aby mu nestínila na dům 

- občané měli dotaz, zda by nešly nahradit zrušené spoje linkou 
17, která by do Nedvězí zajížděla 

- další požadavek byl na vyřešení možnosti zastávky linky 728 
ve směru na autobusové nádraží ve večerních hodinách – 
Fibichova ulice 

 
c) p.Černohouzová jednala s ředitelem hřbitovů o nové bráně na hřbitově. Bylo jí 

sděleno, že se to bude v nejbližší době, zatím je pouze slibováno 
d) místní rozhlas je opět funkční  
e) KMČ bere na vědomí oznámení TsmOl o přehledu činnosti na srpen 2009 
f) sečení trávy bylo v obci ukončeno 
g) pozemek p.č. 375/1 – majitel p.Čermák neprovedl posečení porostu a 1.9.2009 

zde bude provedeno místní šetření z referátu životního prostředí 
h) na dnešní jednání se omluvil p.Puhač z MmOl z rodinných důvodů 

 
V. Nové záležitosti 
       

a) KMČ v souvislosti s přípravou rozpočtu SmOl zpracovala písemný 
požadavek na údržbové akce v roce 2010 v Nedvězí. Přehled bude 
spolu se zápisem zaslán na SmOl – odbor majetkoprávní 

b) KMČ v souvislosti s přípravou rozpočtu SmOl zpracovala písemný 
požadavek na SmOl – odbor investic na akce v roce 2010 dle 
přiloženého soupisu, který je přílohou zápisu 

c) Dle sdělení TsmOl bude v uličce u Šmardových do konce tohoto týdne 
zapojeno opět pouliční světlo (řešili se vlastnické vztahy pozemku, kde 
vede světelný vodič) 

d) KMČ žádá TsmOl o prověření osvětlení v obci, některé lampy nesvítí ( 
Jilemnického ulice, Prašná) 

e) Na hřbitově opět došlo ke krádeži, byla zcizena velkoobjemová 
popelnice – řeší se s ředitelem hřbitovů 

f) KMČ bere na vědomí konání podzimních sběrových sobot v místní 
části Nedvězí – 31.10.2009 

g) KMČ bere na vědomí rozhodnutí MmOl odboru státní správy na úseku 
pozemních komunikací – o povolení zvláštního užívání komunikace 
v ulici Peckova 12/79 od 24.8. do 30.8.2009 

h) P.Baláš předal KMČ žádost p.Bouzka o odstranění závad a dopis 
určený občanům Nedvězí. Žádost bude projednána na příští schůzi 
KMČ.  

 
 

VI. Úkoly  
 
 

a) dořešení ve spolupráci s MmOl a Veolia doprava úpravu jízdního řádu  
 
 
 



 
 
 

VII. Program p říští schůze 
 
 Projednání bodů z dnešního jednání 

      
     
VIII. Ukon čení 
 
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi ve 20,00hod.  
Příští schůze se bude konat  29.9.2009 v 18,30hod 

 
 
 
 
Zápis vytvořil: Nemčeková Miluše 
Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 
 


