
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

28.2.2011 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. dne 28.2.2011 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ: p.Černohouzová,  MUDr.Kráčmar, p.Janek, p.Karabcová 
                   p.Baláš   
Omluveni: ing.Tomčan, p.Černohouz 
 
Host:   Městská policie – p.Skácel, p.Přidal            
 
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 má být uvedena do původního 
stavu do listopadu 2011, plánované úpravy budou 
provedeny po zlepšení počasí 

– parkování vozidel v obci bylo kontrolováno a případné 
přestupky byly pokutovány 

– odklizena černá skládka na výjezdu z obce 
– odchyceni a zabezpečeni psi, kteří volně pobíhali po 

obci 
b) Požadavek na Technické služby města Olomouce – potřeba upravit ulice po 

zimě  
c) Na Štůrově ulici byly uvedeny poklopy na kanálech do původního stavu 
d) Od března zaveden nový spoj linky č.361. Odjezd ve 21,25 hod. ze zastávky 

Olomouc – Tržnice. Příjezd do Nedvězí ve 21,41hod. 
 
V. Nové záležitosti 

       
a) Předsedkyně komise byla požádána předsedkyní klubu seniorů o zabudování 

zábradlí u vchodu do budovy na Jilemnického ulici v majetku MMOL. 
Předsedkyně komise navrhne toto opatření na oddělení správy budov 

b) P. Všetička z SSOK provedl kontrolu prasklin vozovky na Jilemnického ulici. 
Z důvodu nedostatku financí byla přislíbena oprava komunikace před budovou 
na Jilemnického ulici v majetku MMOL. 

c) Dne 14.2.2011 byl v obci proveden mimořádný svoz bioodpadu  
d) Od budovy na adrese Neklanova 14 bude odklizen odpad – pověřen p.Janek 
e)  Zjištěním stavu v žádosti o prodloužení chodníku na ulici Štůrova pověřen 

MUDr.Kráčmar 
f)  Připomínka p.Karabcové ke špatnému stavu chodníků na hřbitově po zimním 

období 



 
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  28.3.2011 v 18,30hod 

 
    Zápis vytvořil:  Černohouzová Milena 
    Zápis schválil: Černohouzová Milena 
 


