
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

31. 10. 2012 
I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 17,30 hod. Dne 31. 10. 2012 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

     Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, MUDr. Prokeš, Kopecký,   

 Mgr. Černohouzová P., Voráč, Karabcová, Baláš, MUDr. Kráčmar 

     Host:      Městská policie - p. Přidal 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

     Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění. 

IV. Otevřené body 

a) MP - p. Janek zažádal o kontrolu výjezdové cesty ve směru na Slavonín.  Neustále zde 

dochází ke znečišťování vozovky 

        - KMČ žádá o odstranění odstaveného tranzitu na polní cestě za ulicí  Jilemnického 

b) KMČ žádá o podání informace o stavu projednávání havárie, která se stala na  hřbitově   

c) p. Janek informoval, že na Neklanově ulici byl přestěhován kontejner a opraveno světlo u 

školky, v měsíci listopadu zde bude provedena výstavba chodníku 

d) p. Baláš informoval, že bude na ulici Rybniční provedena podpisová akce na zavedení 

retardérů 

      e) KMČ žádá o podání informace o výši pokuty za neodplevelení pozemků 

 pč.39/2,39/4,39/1 a 39/6 v KÚ Nedvězí  

f) KMČ děkuje všem dobrovolníkům za účast při vyčištění Romzy 
 

V. Nové záležitosti 

a) občanské sdružení Nedvězský rybník a prameniště Romzy o.s. žádá prostřednictvím 

KMČ o vyčištění rybníku, rozbor dna a prokácení stromů, které jsou v havarijním stavu 



b) KMČ žádá Technické služby města Olomouce o opravu rozbité asfaltové cesty v obci 

c) svoz bioodpadu bude ukončen 8.12. 2012. Další svozy budou provedeny dne 15.1. a 

12. 2. Od 12. 3. bude bioodpad odvážen opět každých 14 dní 

 

VI. Úkoly  

       Dle programu schůze 

VII.  Program příští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukon čení 

       Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 26. 11. 2012. 

 

 

 

Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan 

 
 

 


