
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

31.1.2011 
 
I. Zahájení 
                 KMČ č.9 Nedvězí svolala pravidelnou schůzi dne 31.1.2011 v 18,30 hod. 
v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ: p.Černohouzová,  MUDr.Kráčmar, p.Janek, p.Karabcová 
                  ing.Tomčan, p.Černohouz, p.Baláš   
Host:   Městská policie, Tomáš Kopecký, Petra Černohouzová 
            
III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 
a)  Městská policie 

– Obecní cesta kolem hřiště je zdevastovaná. KMČ č.9 
požaduje, aby se dala do původního stavu 

 
– KMČ č.9 požaduje kontrolu parkování vozidel v obci. 

Při parkování kolmo k budovám dochází k tomu, že je 
zamezen průchod po chodníku. Dalším problémem je 
parkování vozidel přímo v křižovatce ulice Jilemnického 
a Štůrova. 

 
b) Z důvodu nesouhlasu KMČ č.9 se zrušením spoje linky č. 728 ve 21,00hod. 

byl předán návrh o jejím obnovení. KMČ obdržela návrh nového jízdního řádu 
linky č. 361, která bude zajíždět do Nedvězí. Odjezd ve 21,25 hod. ze zastávky 
Olomouc – Tržnice. Příjezd do Nedvězí ve 21,41hod. KMČ s tímto návrhem 
souhlasí.  

c) KMČ byl doručen dopis od primátora statutárního města Olomouc jako reakce 
na požadavek občanů místní části Nedvězí o možném zpětném vykoupení 
pozemků původních p.č.39/1,2,3,4,5,6 do majetku města Olomouce. Tyto 
pozemky byly v původním územním plánu vedeny jako pozemky pro školská 
zařízení. Primátor města Olomouce v dopise oznamuje, že tyto pozemky jsou 
vedeny jako stavební parcely. KMČ tímto znovu žádá primátora města 
Olomouce, popřípadě jím pověřeného pracovníka, o vysvětlení celé situace a 
znovu zahájení jednání k možnému odkupu pozemků.  

 
 
 
 
 
 
 



V. Nové záležitosti 
       
a) Předsedkyně KMČ č.9 se zúčastnila 18.1.2011 schůze předsedů komisí 

městských částí Olomouce. Na této schůzi se mimo jiné projednával svoz 
bioodpadu v jednotlivých lokalitách. V Nedvězí bude svoz probíhat každé liché 
pondělí. Zahájen bude 11.4.2011. Mimořádný svoz bioodpadu proběhne dne 
14.2.2011. Občané, kteří budou této služby chtít využít, nachystají popelnice 
před své domy.   

 
b) KMČ bere na vědomí odchod svých dvou členů. O uvolnění požádala 

zapisovatelka Ing.Miluše Nemčeková a Luboš Černohouz. Toto bude projednáno 
na nejbližším zasedání Rady města Olomouce.  
Návrhy nových členů KMČ č.9 : p. Tomáš Kopecký ( Peckova 121/3 ), sl.Petra 
Černohozová ( Peckova 10/14 ) 
 

c) Předsedkyně komise upozornila, že byl proveden ořez keřů v areálu budovy        
Jilemnického ulice – detašované pracoviště.  

 
d) Požadavky KMČ č.9 na opravy komunikací:  

- Peckova – reklamace chodníku po uložení el.kabelu, reklamace oprav vozovky 
- Jilemnického – oprava chodníku od kapličky po konec obce ve směru na 
Slavonín, oprava chodníku od budovy bývalé školy ve směru na Bystročice, 
oprava vozovky před budovou bývalé školy 
- Neklanova – oprava popraskané krajnice vozovky 
- Rybniční – zpevnění části vozovky od konce asfaltového povrchu po ulici  
Větrnou 

 
VI. Úkoly  

Dle programu schůze 
 

VII. Program p říští schůze 
 Projednání bodů z dnešního jednání 

          
VIII. Ukon čení 
Předsedkyně KMČ ukončila schůzi v 19,30hod.  
Příští schůze se bude konat  28.2.2011 v 18,30hod 

 
    Zápis vytvořil:  Černohouzová Milena 
    Zápis schválil: Černohouzová Milena 
 


