
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

25.1.2010 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 25.1.2010 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ: p.Černohouzová, p.Janek, ing.Nemčeková, MUDr.Kráčmar , ing.Tomčan, 
p.Karabcová, p.Černohouz, p.Baláš                 
 
Host: Městská policie 
 
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 
a)  Městské policie – členové komise opět požádali o permanentní umístění 

radaru na počátku obce a to ze směru od Bystročic do Nedvězí 
- KMČ požaduje kontrolu ulice Prašné, kde je zákaz vjezdu 

nákladních vozidel kvůli nosnosti mostku – i přes tento zákaz 
zde nákladní vozidla jezdí  

- Dále požadujeme kontrolu v ulici Neklanova, kde stále 
parkují vozidla tak, že zde není možné projet vozidlům TS a 
v zimě pluhům. Silnice je proto neudržovaná a vzhledem 
k tomu, že v této ulici nejsou chodníky, je vozovka používána 
jako chodník a hrozí zde nebezpečí úrazu 

- KM Č žádá vedení Městské policie, aby byl do městské části 
Nedvězí přidělen stálý strážník, který by měl znalosti místních 
poměrů v Nedvězí a hlavně aby se pravidelně zúčastňoval 
schůzí komise. Do dnešní doby se strážníci střídají v obci a 
nikdo nic neví. 

 
V. Nové záležitosti 
       

a) předsedkyně KMČ projednala termíny konání schůzí komise v roce 
2010 a to:  
22.2.;29.3.;26.4.;31.5.;28.6.;26.7.;30.8.;27.9.;25.10.;29.11.;20.12.2010 

b) KMČ bere na vědomí připomínku ing.Tomčana na úklid sněhu na 
chodnících. Část chodníků na Jilemnického ulici – konec směrem na 
Bystročice není úklid prováděn. 

c) KMČ pověřila předsedkyni komise, aby na jednání komise v březnu 
2010 pozvala kompetentního pracovníka MmOl, který by podal 
vysvětlení ke zvyšování daně z nemovitosti od r.2010. Z tisku je 
zřejmé, že zvýšení daně z nemovitostí v okrajových částech Olomouce 
bude až 9x.Občané žádají oficiální stanovisko MmOl.  



d) KMČ Nedvězí bere na vědomí, že p.Karabcová a Černohouzová budou 
za komisi přát  jubilantům v obci. 

 
VI. Úkoly  

Dle programu schůze 
 

VII. Program p říští schůze 
 Projednání bodů z dnešního jednání 

          
VIII. Ukon čení 
 
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi ve 19,40hod.  
Příští schůze se bude konat  22.2.2010 v 18,30hod 

 
 
 
Zápis vytvořil:  Nemčeková Miluše   Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 


