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Zápis ze schůze 21. března 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   

Kopecký Tomáš   

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana  

 

Omluveni:  

Balaš Josef, MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.  

 

Hosté:   

Městská policie    

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

 Městská policie předala podnět k prošetření černé skládky Ing. Štěpánkové z odboru 

životního prostředí.   

 Pan Černohouz sdělil, že jednal s Ing. Šulcem z odboru dopravy, přičemž byl 

odsouhlasen návrh, včetně rozpočtu, opravy chodníku na ul. Jilemnického. Oprava 

bude zahájena v jarním období a to od čísla 103/1.  

 KMČ informuje, že na místním hřbitově byla provedena úprava zeleně.    
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V. Nové záležitosti   

 Pan Kopecký hovořil o možnosti rozšíření dětského hřiště. Realizace druhé etapy 

rozšíření dětského hřiště byla projednána s Ing. Koníčkovou. V současné době 

probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.  

 Ve věci polní cesty k biokoridoru, k.ú. Nedvězí, parcela č. 384, KMČ žádá o prošetření 

stávajícího stavu a obnovení této polní cesty. Nyní je tato polní cesta využita jako 

orná půda a přístup k biokoridoru znemožněn.  

Polní cesta ke hřbitovu, k.ú. Nedvězí, parcela č. 373 a parcela č. 370, v tomto případě 

KMČ opětovně nesouhlasí s případným pronájmem jako orné půdy. Naopak KMČ 

žádá o obnovení této polní cesty.     

 KMČ jednala o plánu činnosti a čerpání finančních prostředků pro rok 2016. 

1, Drobné investiční akce:  

oprava zvoničky, oprava chodníku na ul. Jilemnického 76/3, dále č. 336/3 a č. 298/3. 

Také pořízení dětského pískoviště, veřejného ohniště, zprovoznění studny v areálu 

bývalé školy, ul. Jilemnického.  

2, Kulturní akce:  

Nedvězské slavnosti, Stavění a kácení májky, dětský den, Mikuláš a čert, Rozsvícení 

vánočního stromku.  

 Na základě požadavku občanů žádá KMČ o opravu havarijního stavu komunikace č. 

297/2. V současném stavu dochází k zatékání povrchové vody k soukromým 

nemovitostem. Majitelem komunikace je Statutární město Olomouc.  

 

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 25.4.2016 v 18hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 


