
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůze 

27. 1. 2014 
 

I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 27. 1. 2014 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

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

Mgr. Černohouzová P., MUDr. Kráčmar 

Hosté: Městská policie – p. Čech 

 

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 vyjádřila poděkování zástupci MP, p. Čechovi, za kontrolu parkování aut v obci 

b) KMČ opětovně upozorňuje na havarijní stav střechy a okapů památkové budovy (kapličky) v péči města 

Olomouce 

c) KMČ nadále bude spolupracovat s turistickým oddílem mládeže Tuři – pořádání akcí v obci 

d) KMČ žádá Majetkoprávní odbor MmOl o vyjádření se k obnovení polních cest kolem obce – byly v roce 2012 

zaorány a prozatím nebyly obnoveny 

 

V. Nové záležitosti 

a) členové KMČ diskutovali o možnosti zavést parkovací plochy pro auta před mateřskou školkou 

 p. Janek v souvislosti s tímto upozornil na častý problém s průjezdností v tomto místě. 

      b)   p. Janek navrhl postavit budku pro krmení ptáků na dětském hřišti 

c)  předseda KMČ seznámil členy KMČ s rozpočtem určeným obci Nedvězí pro rok 2014 

d) akce plánované na rok 2014: 

. KMČ se usnesla, že v r. 2014 bude provedena oprava chodníků na ul. Neklanově / na ul. Jilemnického 

. Nedvězské slavnosti se uskuteční dne 21. června 2014 

. dokončení projektu ul. Rybniční (akcí s tímto projektem spojených) 

 



. předseda KMČ vstoupí do jednání s nájemcem pronajímaného skladu pro výkup ovoce v souvislosti 

s možností odstranění tohoto skladu 

. KMČ žádá Správu Nemovitostí Olomouc o opravu budovy v majetku MmOl na ul. Jilemnického – 

okapy jsou v havarijním stavu, teče na omítku, v zasedací místnosti je potřeba opravit díru v podlaze, 

a vchodové dveře do místnosti.  V nevyhovujícím stavu jsou oboje vchodové dveře do budovy – do 

hlavní části i do knihovny – netěsní, nedoléhají, špatně se uzamykají – KMČ navrhuje výměnu. 

e) KMČ souhlasí s tím, aby byl p. Staškovi odprodán pozemek p.č. 319 

f) p. Voráč vstoupí do jednání s vedoucí odboru životního prostředí (pí. Štěpánková) ve věci zajištění 

náhradních výsadeb ovocných stromů v katastru Nedvězí. 

 

VI. Úkoly  

       Dle programu schůze 

VII. Program p říští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukon čení 

       Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští schůze se bude konat 24. 2. 2014 v 18:00 hodin 

 

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

 


