
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

25. 8. 2014 

I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 25. 8. 2014 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

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

MUDr. Kráčmar, Karabcová, Vyroubalová, Baláš 

Nepřítomen: MUDr. Prokeš 

      Hosté: p. Černohouz, Ing. Kořenek – místopředseda FK Nedvězí, MP – 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 – s ohledem na zvýšení průjezdu vozidel obcí (z důvodu uzavírky v obci Hněvotín) 

KMČ žádá o zvýšení četnosti kontroly dopravní situace v obci na každý den  

 p. Čech členům KMČ oznámil, že jednal s majiteli pozemku na ul. Kubišova ve věci 

odstranění vraků vozidel z tohoto pozemku 

 KMČ žádá, aby MP po skončení rozvozu hnojiva na přilehlá pole dohlédla na to, aby 

znečištěné komunikace v obci byly dány do původního stavu 

 pí Vyroubalová upozornila na potřebu kontrolovat dopravní situaci na křižovatce 

u ul. Neklanova a Jilemnického (zatáčka), především s ohledem na začínající školní 

rok a zvýšený průjezd vozidel (z důvodu již zmiňované uzavírky v obci Hněvotín) 

b) KMČ byl doručen dopis se žádostí o projednání současné situace na fotbalovém hřišti 

v Nedvězí od p. Černohouze. Proto byl na schůzi pozván i zástupce FK Nedvězí – 

Ing. Kořenek. Pozemky, na kterých se fotbalové hřiště nachází, jsou v majetku města 

Olomouce. FK Nedvězí má tyto pozemky v pronájmu a udržuje je. Na základě poskytnutí 

dotace města Olomouce bylo hřiště opraveno a v souvislosti s tímto oploceno. P. Černohouz 

v dopise upozornil na nespokojenost místních občanů s tím, že je hřiště uzamčeno 

a je znemožněn přístup dětem, které chtějí hřiště využít a zahrát si na něm např. fotbal. 

Na základě výše uvedeného byla s Ing. Kořenkem projednána možnost zpřístupnění hřiště. 

FK Nedvězí s tímto souhlasí v případě, že bude přítomnost dětí na hřišti organizovaná, 



tj. na hru dětí bude dohlédnuto (možnost správcovství, finanční výpomoc). P. Baláš přislíbil 

projednání této věci s Bc. Hálou (Odbor vnějších vztahů a informací, Oddělení sportu) 

c) p. Černohouz požádal o podání návrhu na obecní vyhlášku, která by pojednávala 

o víkendovém klidu ve stanoveném časovém úseku. Dále požádal o možnost přesunutí 

odvozu bio odpadu z úterý na pátek (příp. čtvrtek) 

V. Nové záležitosti 

a)  KMČ přijala oznámení o opravě velmi vysokého napětí v obci. V souvislosti s tímto bude 

v Nedvězí odpojena elektřina ve dnech 27. 8. 2014 na ul. Jilemnického a dále ve dnech 

18. a 19. 9. 2014 v celé obci 

b)  Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů informovalo KMČ formou e-mailu o rozmístění 

bílých kontejnerů na použitý textil na území města Olomouce. Nejbližší kontejnery 

se nacházejí např. na ul. Kmochova 21, Jánského 2, Rooseveltova 9, Rožňavská 2, Trnkova 

atd. 

c) pí Černohouzová oznámila členům KMČ, že dle dohody s pí Brázdovou (odbor 

majetkoprávní) proběhla v obci požadovaná seč kolem Romzy a byly vyčištěny rigoly 

d)  v souvislosti s bodem V.c) žádá pí Vyroubalová o vyčištění rigolů na ul. Neklanova 

e) pí Černohouzová prostřednictvím Ing. Steigerové (oddělení péče o zeleň) požádala 

o odstranění polomů stromů kolem cesty v místím lesíku 

f)  předseda KMČ informoval o obdrženém pozvání prostřednictvím e-mailu od Ing. Horáčkové 

(Printes-Atelier s.r.o.) na výrobní výbor k projednání dokumentace ve stupni DSP a současně 

projendání ZOV pro akci Nedvězí – Rybniční, rekonstrukce komunikace dne 4. 9. 2014 

od 9.00 v zasedací místnosti odb. investic MmOl (budova Namiro, Palackého 14, odbor 

investic, 4. NP, místnost č. 468) – v případě zájmu je možná účast občanů obce 

VI. Úkoly 

Dle programu schůze 

VII. Program příští schůze 

Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukončení 

Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští schůze se bude konat 29. 9. 2014. 

 

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


