
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůzky 

18.4.2011 
 
I. Zahájení 
                 KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. dne 18.4.2011 v Nedvězí 
 
II. Presence 
                 Předsedkyně zahájila schůzku. Přítomni byli: 
 
Za KMČ: p.Černohouzová, p.Janek, p.Karabcová, p.Černohouz 
 
Omluveni: MUDr.Kráčmar, Ing.Tomčan   
Chyběli :    p.Baláš  
 
Host:   Městská policie – p.Skácel, 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 

– KMČ č.9 požaduje kontrolování řidičského oprávnění 
mladistvých projíždějících obcí bez helmy na motorkách  

– KMČ č.9 požaduje kontrolovat, zda mladiství na 
pozemku dětského hřiště u budovy na ul.Jilemnického 
29 v majetku MMOL, nepožívají alkohol 

– KMČ č.9 požaduje kontrolovat průjezdnost Neklanovy 
ulice 

 
b) P. Čížek přislíbil, že příští měsíc bude Povodím Moravy, s.p. provedeno 

vyčištění a odklizení odpadů z potoka Romza 
c) P. Kmoničková z odboru dopravy přislíbila, že se bude dále jednat o zavedení 

přechodů v obci 
d) Pískoviště na dětském hřišti u budovy na ul. Jilemnického 29 v majetku 

MMOL bylo vyčištěno a byl navezen nový písek. Výměna odpadkových košů 
bude provedena 

e) Kontejner na textil byl přemístěn , p. Černohouzová zažádá opětovně 
Technické služby Olomouc o přemístění kontejneru na bílé sklo na Neklanově 
ulici 

f) Odbor životního prostředí provede příští měsíc ořez lípy u kapličky, druhá lípa 
bude odstraněna z důvodu špatného stavu a životnosti stromu  

 
 
 



 
 
 
 
V. Nové záležitosti 

       
a) Technické služby Olomouc provedly úklid prostranství u zastávky a u budovy 

obchodu 
b) Na budově na ul. Jilemnického 29 v majetku MMOL bude 30.6.2011 

provedena výměna oken. Oprava je financována z rozpočtu KMČ č.9. 
Předpokládaná výše oprav činí 92.000,- Kč.  

c) KMČ č.9 navrhuje, aby nově vznikající ulice v obci nesla název – KOLMÁ 
d) KMČ č.9 byla seznámena s činnostmi Technických služeb Olomouc, které 

v obci proběhly v měsíci dubnu   
e) KMČ č.9 odsouhlasila položení nové dlažby v úseku na ul.Jilemnického č.12 – 

42 ( kaplička ) 
f)    KMČ č.9  odsouhlasila umístění radarů v obci 
g) P. Janek byl pověřen požadavkem KMČ č.9 na zavedení výstražného 

dopravního značení upozorňujícího na výskyt dětí v obci ulice Neklanova 
 
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  30.5.2011 v 18,30hod 

 
    Zápis vytvořil:  Černohouzová Milena 
    Zápis schválil: Černohouzová Milena 
 
 
 


