
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

23. 2. 2015 

I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 23. 2. 2015 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

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

Nepřítomen: MUDr. Prokeš, MUDr. Kráčmar  

Omluvena: Karabcová    

Hosté: Ing. Jaroslav Dvořák – starosta obce Hněvotín, p. Miloslav Antl – 1. místostarosta obce Hněvotín,    

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 – zástupci MP oznámili KMČ, že se byli informovat na stav  vybavení Restaurace na Hřišti, která je nyní 

uzavřena, nikdo však nebyl na místě zastižen 

b) zástupci obce Hněvotín – Ing. Dvořák a p. Antl seznámili členy KMČ se současnou situací v  Hněvotíně a dále 

s nimi diskutovali např. problematiku dopravní situace v  okolních obcích vč. Nedvězí, plánovanou výstavbu 

cyklostezky, výstavbu autobusových zastávek v  nedaleké průmyslové zóně či možnost připojení Nedvězí 

k Hněvotínu. Členové KMČ a zástupci obce Hněvotín se domluvili na vzájemné spolupráci na kulturních 

a sportovních akcích (např. poslední bitva Rakouska-Uherska proti Prusku mezi Nedvězím a Hněvotínem) 

V. Nové záležitosti 

a) sběrová sobota proběhne v Nedvězí dne 24. 10. 2015 

b) Coop Družstvo podalo návrh na zavedení plynové přípojky v místním obchodě. Družstvo je ochotno zavedení 

zainvestovat z vlastních prostředků a navrhlo, zda by MmOl upustil od 2-3 měsíčních nájmů prodejny 

c) předseda KMČ informoval o hromadě zeleného odpadu za dětským hřištěm, KMČ žádá o jeho odvoz 

d) předseda KMČ svým jménem za celou KMČ zaslal dopis  s informacemi o potřebách občanů Nedvězí  

primátorovi statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D. 

 e) členové KMČ připomněli záměr renovace okolí rybníka spolu s kopcem na sáňkování 

 f) KMČ vyzývá občany, aby v případě jakékoliv připomínky či nápadů kontaktovali KMČ na  www.facebook.com 

na stránce Olomouc - Nedvězí 

VI. Úkoly 

Dle programu schůze 

VII. Program příští schůze 

Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukončení 

Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 30. 3. 2015. 

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

http://www.facebook.com/

