
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

26.4.2010 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzku v 18,30 hod. dne 26.4.2010 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ: p.Černohouzová, ing.Nemčeková, ,p.Karabcová, , p.Baláš 
                  MUDr.Kráčmar, ing.Tomčan,    
Omluveni: p.Černohouz, p.Janek 
Host:   Městská policie – p.Skácel 
            
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, radar byl umístěn opět na Jilemnického ulici u 
obchodu, je potřeba jej umístit směrem od Bystročic 

– členové komise požadují kontrolu znečištění vozovky 
v ulici Rybniční, majitelé si na vlastní náklady nechávají 
vozovku čistit TSmOl. ale při výjezdu z polí je cesta 
neustále znečišťována  

V. Nové záležitosti 
       

a) předsedkyně KMČ seznámila členy komise s konáním 25.veřejného 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce, které se koná dne 27.dubna 
2010 v zasedacím sále Hynaisova ulice v Olomouci v 9,00hod. 

 
b) KMČ bere na vědomí oznámení TS města Olomouce o službách 

zajišťovaných TS v měsíci dubnu 2010 v Nedvězí  
 
c) KMČ požádala odbor investic MMOL o provedení oprav silnice na 
Jilemnického ulici, kde došlo k popraskání vozovky a vytvoření prohlubní. 
Tento požadavek byl v rámci záruční lhůty po budování kanalizace a 
vodovodu v obci společností INSTA. Na základě žádosti bylo provedeno 
místní šetření Mgr. Miklasovou a požadavek místní části byl odsouhlasen 
 
d) KMČ Nedvězí dále žádal odbor dopravy  MMOL o provedení oprav 
chodníků po zimě a to v ulici Jilemnického, Štúrova, Peckova a oprava 
cesty v ulici Prašná. Ulice Prašná má být částečně opravena ( zaslepeny 
díry) do konce května, chodníky budou upraveny na podzim 
 



e) KMČ požádala odbor životního prostředí MMOL o provedení jarního 
úklidu dětského hřiště v Nedvězí. Dle vyjádření p.Šteigrové budou 
provedeny úklidy na hřištích ve městě, pak v Nedvězí 
 
f) U bytovky SBD Uničov – Jilemnického ulice 54 je již delší dobu 
propadlá země a to v místě průchodu kanálu od septiku. Díra byla zakryta 
fošnami, po zimě došlo k jejich uhnití a díra je otevřená. Hrozí nebezpečí 
úrazu zejména u dětí, které zde prochází na cestě do školky a zpět. Písemné 
upozornění bude zasláno i na SBD Uničov, pracoviště Olomouc. 
Upozornění bylo předáno na dnešním zasedání i zástupcům městské 
policie. 
 
g) KMČ v Nedvězí projednala žádost SMOL odboru majetkoprávního o 
pronájem pozemku p.č.298/1 o výměře 64m2 u domu p. Spáčila za účelem 
zřízení 5 parkovacích míst. Komise v počtu 5:1 žádost schválila 
 
h) KMČ v Nedvězí  projednala žádost SMOL odboru majetkoprávního o 
převodu pozemku p.č. 380/2 o výměře 2414m2 do vlastnictví SMOL od 
ČR – úřadu pro zastupování státu ve věcech veřejných. Jedná se o část 
sportovního hřiště v Nedvězí. Komise souhlasí jednohlasně 
 
i) ČEZ distribuce oznamuje občanům Nedvězí, že ve dnech 10.5.2010 bude 
v Nedvězí od 7,30 do 15,00hod. přerušena dodávka elektřiny z důvodu 
opravy trafostanice 
 
j) KMČ požádala o vyčištění kanálu za domy na konci Jilemnického ulice 
směrem na Bystročice, kanál je zanesený a hrozí nebezpečí záplav při 
větším dešti 
 
k) KMČ Nedvězí žádá Správu domovního fondu ve Školní ulici o 
provedení výměny oken na nemovitosti v Jilemnického ulici č. 29 ve 
vlastnictví města Olomouce. O výměnu oken bylo již žádáno v srpnu 2008 
a dodnes nebylo toto provedeno. Dále žádáme o napojení odpadů do 
kanalizace z této nemovitosti. 
 
l) KMČ požaduje opravu rozhlasu v obci a to na ulici Jilemnického horní 
část a Neklanova ulice. Rozhlas není funkční od výstavby kanalizace a 
vodovodu, došlo zde zřejmě k překopnutí kabelu 
 
m) Občané Nedvězí opět vznesli stížnost na Hřbitovy města Olomouce 
k provedení sečení trávy na místním hřbitově. Tráva je špatně posečena a je 
rozházena po hrobech. Bude ústně jednáno s oprávněnou osobou 
 
n) KMČ na příštím zasedání projedná čerpání prostředků komise na rok 
2010 . Účast všech nutná 
 
 

 
VI. Úkoly  

Dle programu schůze 



 
VII. Program p říští schůze 
 Projednání bodů z dnešního jednání 

          
VIII. Ukon čení 
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi ve 19,30hod.  
Příští schůze se bude konat  31.5.2010 v 18,30hod 

 
 
Zápis vytvořil:  Nemčeková Miluše   Zápis schválil: Černohouzová Milena 

 
 


