
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

29. 9. 2014 

I. Zahájení  

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 29. 9. 2014 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Kopecký, MUDr. Kráčmar, Karabcová, Vyroubalová, 

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

 

      Hosté: MP – p. Čech, p. Děreš 

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

IV. Otevřené body 

a) MP – členové KMČ opětovně upozornili na zvýšení provozu vozidel z důvodu uzavírky v obci 

HnHněvotín a požádali o zvýšení četnosti kontrol dopravní situace v obci  

 p. Čech KMČ oznámil, že majitel pozemku na ul. Kubišova přislíbil odstranění vraků vozidel 

z obecního pozemku. KMČ v souvislosti s tímto upozornila na případnou kontrolu odboru 

životního prostředí (únik kapalin z vraků vozidel) a na možnost odtažení vozidel místním 

autovrakovištěm 

 MUDr. Kráčmar upozornil na vysokou rychlost vozidel vjíždějících do obce ve směru 

od Hněvotína a požádal o pravidelné kontroly dopravní situace v obci 

 pí Vyroubalová požádala MP o zorganizování doprovodu dětí při přecházení přes přechod ve 

Slavoníně při cestě do ZŠ tak, aby byly doprovázeny nejen děti přijíždějící autobusem 

z Nemilan, ale také děti z Nedvězí 

b) KMČ opětovně upozorňuje na havarijní stav střešní krytiny památkového objektu (kapličky), 

KMČ žádá o vyjádření kompetentních orgánů se stanovením konkrétního termínu pro vyřešení 

této situace 

c) předseda KMČ oznámil, že došlo k posečení pozemku p.č. 150/15 na ul. Kubišova 

d) p. Voráč zajistil následující ořez zeleně v obci s Ing. Steigerovou: 

- javor na křižovatce Jilemnického a Neklanova na ořez 

- keře na prašné pod bytovkou na seřezání 



- bříza na návsi na ořez - vyřezání suchých větví 

- keř u plotu budovy KMČ k ořezu 

- k ořezu stromy podél cesty k biokoridoru, tak aby se cesta mohla posunout z pole  

 

V. Nové záležitosti  

a) předseda KMČ členy seznámil s tím, že byl odložen termín stavebního povolení 

pro ul. Rybniční 

b)  předseda KMČ upozornil na změnu trasy linky č. 24, která nastane v polovině prosince 2014 

c) KMČ připomíná příslib ředitele Hřbitovů města Olomouce Ing. Keinera ke zpracování 

projektové dokumentace na výstavbu zdi místního hřbitova 

e)  KMČ žádá o odklizení ořezaných větví na ul. Neklanova a u místního fotbalového hřiště 

f)  KMČ žádá o zaslání nového územního plánu 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 30. 10. 2014. 

 

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


