
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

31. 3. 2014 

I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 31. 3. 2014 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, Voráč, Baláš, Kopecký, Mgr. Černohouzová P., 

MUDr. Kráčmar, Karabcová, MUDr. Prokeš 

Hosté: Městská policie – p. Čech, pí Vyroubalová 

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. Čech informoval, že skládka vznikající za obcí ve směru na Hněvotín byla odstraněna 

 KMČ upozornila na vrak auta zn. Ford na ul. Kubišova – KMČ žádá o kontrolu úniku 

kapalin z auta 

b) KMČ upozorňuje na sedlé obrubníky a chodníky před domem č.p. 16A na ul. Peckova. KMČ 

žádá o opravu do konce května 2014 

c) p. Janek oznámil členům KMČ, že ke dni 31. 3. 2014 ukončuje členství v KMČ. Členové KMČ 

se usnesli na navrhnutí pí Hany Vyroubalové (Neklanova 18) do KMČ 

d) členové KMČ se dotazují na průběh stavebního řízení spojeného s vybudováním pozemní 

komunikace na ul. Rybniční 

e) pí. Vyroubalová vznesla návrh na zavedení park. místa u mateřské školky na ul. Neklanova 

f) KMČ zve na své příští zasedání ředitele Hřbitovů města Olomouce – Ing. Kleinera 

 

V. Nové záležitosti 

a) KMČ na základě žádosti pí Corriganové projednala nedostatečnost frekvence spojů MHD 

a možnost zavedení přechodů v Nedvězí 

b) KMČ upozorňuje občany, že dne 3. 4. 2014 v 16.00 hod proběhne ve velkém zasedacím sále    

mamagistrátu v Hynaisově ul. opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu 

měměsta Olomouce 

c) KMČ upozorňuje na havárii šachty pro přívod vody. Byl zde ukraden železný poklop. KMČ 

žážádá o okamžitou opravu 



d) pí Karabcová upozornila na potřebu ořezu keřů u památníku 1. sv. války u výjezdu z Nedvězí ve 

smsměru na Slavonín 

e) KMČ upozorňuje, že dne 10. 5. 2014 proběhne v Nedvězí sběrová sobota 

f) Nedvězské slavnosti proběhnou ve dnech 13. 6. -15. 6. 2014 

g) KMČ upozorňuje, že je v obci třeba provést revizi poklopů kanálů 

h) KMČ projednala Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce, spisová značka: SMOl/Maj/22/2086/2008/Čí. Členové KMČ 

s žádostí nesouhlasí a žádají o odstranění stavby, která se na pozemku parc. č. 76/1 nachází. Návrh 

byl již jednou zamítnut a v současnosti je pozemek v jiném investičním záměru města. Dle již 

zpracované studie se zde uskuteční náhradní výsadba stromů v rámci revitalizace rybníčku jako 

náhrada za stromy vykácené na místním fotbalovém hřišti. V souvislosti s tímto KMČ opětovně 

žádá Odbor majetkoprávní o vypovězení nájemní smlouvy ke jmenované nemovitosti. Budova 

neslouží k účelům v této smlouvě uvedeným. 

i) KMČ oznamuje občanům, že příští schůze, která se bude konat 28. 4. 2014, bude veřejná a bude 

se konat v restauraci Na Hřišti 

 

VI. Úkoly 

       Dle programu schůze 

VII. Program příští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukončení 

       Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští veřejná schůze se bude konat 28. 4. 2014. 

 

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


