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Zápis ze schůze 29. února 2016, v 18 hodin  
 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová  

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.  

Kopecký Tomáš   

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana  

 

Omluveni:  

pan Balaš a pan Voráč 

 

 

Hosté:   

Městská policie    

paní Vepřeková a pan Nádvorník  

 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

 

IV. Otevřené body  

 KMČ informovala městskou policii o nově vzniklé černé skládce stavebního materiálu 

u polní cesty v blízkosti dálnice, směrem ke Hněvotínu. Městská policie přislíbila 

místní šetření.    

 Paní Vyroubalová informovala, že v ulici Neklanova se již uskutečnil ořez posledního 

suchého jehličnatého stromu a celkový úklid okolí.  

 Paní Kikalová informovala, že pan Chvojka při telefonickém rozhovoru přislíbil, že 

upozorní cedulí na zákaz vstupu nepovolaným osobám do areálu autovrakoviště.  
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V. Nové záležitosti   

 Pan Voráč oznámil své rozhodnutí o ukončení členství v KMČ.  

 Paní Černohouzová sdělila, že oprava zvonu místní kapličky bude realizována 

v průběhu roku 2016.  

 Paní Černohouzová informovala o plánované opravě stávajícího chodníku na ul. 

Jilemnického, která bude realizována od čísla 103/1 až po konec ulice. Oprava 

chodníku proběhne v první polovině letošního roku.  

 Pan Nádvorník požádal KMČ o možnost vyřešení zatékání dešťové vody z obecního 

pozemku na jeho soukromý pozemek. Pan Černohouz projedná možné řešení 

s panem Čechem z Technických služeb města Olomouce.   

 Paní Kikalová projedná na Odboru životního prostředí možnost nové výsadby stromů 

v okolí naší obce.  

 Paní Kikalová sdělila, že polní cesta k biokoridoru je nyní využívána jako orná půda. 

Z toho důvodu je přístup do biokoridoru znemožněn. Majitelem polní cesty na 

pozemku č. 384 je Statutární město Olomouc a paní Kikalová bude jednat o možné 

obnově této polní cesty.    

 Pan Tomčan informoval, o dohodě s panem Malíkem ze Správy bytového fondu o 

umístění bezbariérové rampy do budovy ul. Jilemnického č. 29.     

 Paní Černohouzová hovořila o realizaci investičního záměru opravy ulice Rybniční. 

Pan Černohouz tento záměr projedná na MMO a informaci podá na příští schůzi KMČ.  

 Pan Kopecký podá na příští schůzi KMČ informaci o postupu realizace druhé etapy 

výstavby dětského hřiště, včetně výběru herních a cvičebních prvků pro starší děti.     

 

 

VI. Úkoly  

Dle programu schůze.    

 

VII. Program příští schůze  

Kontrola zápisu, podle potřeby. 

 

VIII. Ukončení  

Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod.  

Příští schůze se bude konat dne 21.3.2016 v 18hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 


