
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůze 

22. 7. 2013 
I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. Dne 22. 7. 2013 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

    Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Karabcová, Janek, 

   Mgr. Černohouzová P., MUDr. Prokeš, Voráč, Baláš, Kopecký 

    Omluven: MUDr. Kráčmar 

    Hosté: MP – Čech, MmOl – Mgr. Vaculíková 

  

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

 

IV. Otevřené body 

a) MP - KMČ upozornila na potřebu kontrolovat stav vozovek v období žní (znečištění) 

       - je třeba kontrolovat rychlost vozidel (motocyklů) projíždějících obcí 

       - KMČ žádá o kontrolu konzumentů alkoholu na dětském hřišti 

b) KMČ opětovně upozorňuje na problém se sečením trávy v obci. KMČ tímto žádá o zajištění 

seče všech obecních pozemků (neudržitelný stav a stížnosti veřejnosti na rozplevelování  např. 

u obecních pozemků 150/13, 150/19) v katastru obce Nedvězí Odbor životního prostředí 

MmOl.  KMČ dále žádá o podání informace, proč prozatím nebyly pozemky posečeny. Dále 

žádá o informaci zda byli majitelé pozemků parc. č. 375/1 , parc. č. st. 25, a dále č.39/1, 39/2, 

39/3, 39/4, 39/5 a 39/6 kontaktování a vyzvání k provádění seče. Jedná se o problém, na který 

KMČ upozorňuje opakovaně v několika posledních letech a žádá o důsledné potrestání viníků. 

Do konce měsíce srpna žádáme o zaslání informace o vyměřených pokutách. 

c)  předseda KMČ oznámil, že na ul. Rybniční byl zaveden rozhlas 

d) pí Karabcová a pí Černohouzová opětovně upozornily na potřebu opravy místního hřbitova. 

KMČ tuto záležitost opakovaně urguje v zápisech ze svých jednání. Oprava nebyla Hřbitovy 

města Olomouce provedena 

 

 



 

 

 

 

V. Nové záležitosti 

a) Mgr. Vaculíková z Odboru koncepce a rozvoje (Oddělení zeleně a rekreace) MmOl seznámila 

členy KMČ s návrhem návštěvního řádu pro nově zrekonstruované dětské hřiště. Upozornila, že 

údržbu hřiště budou mít na starost Technické služby města Olomouce. V souvislosti s výše 

projednávaným KMČ vyjádřila přání rozšířit rekreační zázemí hřiště i pro děti vyšších 

věkových kategorií 

b) Ing. Dokoupilová z Odboru dopravy (Oddělení městské hromadné dopravy) Mmol informovala 

KMČ o zavedení nové linky MHD č. 24 do obce. Linka bude zavedena od 1. 9. 2013. Z obce 

bude vyjíždět směrem do Olomouce vždy v 5:47, 7:57, 15:20, 16:30. Ze zastávky Tržnice bude 

vyjíždět v 5:23, 7:28, 14:53 a 15:53. V souvislosti s tímto KMČ nadále žádá o zintenzivnění 

provozu linky 890728, zejména v časech, kdy proluka mezi dvěma spoji do obce činí více než 

60 minut.  

c) KMČ upozornila na potřebu opravy asfaltové cesty vedoucí od místního hřbitova směrem 

k autovrakovišti Moravský Autoland a.s. 

d) předseda KMČ hovořil o možnosti promítání filmů v obci formou letního kina. Komise 

odsouhlasila finanční participaci na pořádání této akce. (prozatím v jednání) 

e) KMČ děkuje sl. Ivaně Černohouzové za odstranění rostoucího bodláku před úřední deskou 

u obchodu (nebyl odstraněn při provádění seče v obci Odborem životního prostředí MmOl) 

 

VI. Úkoly  

       Dle programu schůze 

VII.  Program příští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukon čení 

       Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští schůze se bude konat 26. 8. 2013. 

 

 

 

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

  


