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Zápis ze schůze 26. září 2016, v 18 hodin  

 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová  

Balaš Josef  

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana  

 

Omluveni:  

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D. 

Kopecký Tomáš   

 

Hosté:   

Městská policie    

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

 Zástupce Městské policie Olomouc informoval o předání informace o zvýšené 

kriminalitě v místní části Nedvězí. Hlídky byly pověřeny častějším sledováním místní 

části Nedvězí a to především v nočních hodinách.  

 KMČ informuje, že byla zahájena likvidace pařezů na místním hřbitově a členové KMČ 

dohlednou na odstranění těchto pařezů.  

 Pan Černohouz informoval, že proběhlo jednání s projektantem Ing. Tužíkem o 

projektu „Chodník ul. Jilemnického 1A“. Nabídka projektu bude předána na odbor 

dopravy panu Šulcovi a to do konce 39. týdne roku 2016.  

 KMČ sděluje, že dne 22.9.2016 proběhlo místní šetření na znovuobnovení polní cesty 

parc. č. 384 k.ú. Nedvězí. Polní cesta byla oseta trávou a tím je považována za 

znovuobnovenou. Podél skládky bioodpadu firmy Romza je tato polní cesta 

vydlážděna dopravními panely. Tento úsek v délce cca 100m je zamořen náletovými 

dřevinami a je neprůjezdný a neschůdný. KMČ tímto žádá o rozhodnutí, kdo a 

v jakém termínu tento úsek zbaví náletových dřevin. Jelikož se blíží zimní období, 

KMČ tak žádá o sdělení termínu obnovení panelové cesty nejpozději do 15.10.2016.   
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 KMČ informuje, že již proběhlo jednání s Ing. Dolečkem z odboru pro seniory ve věci 

úpravy možného venkovního posezení a sportoviště pro místní Klub seniorů. Bylo 

navrhnuto zpracování projektu o zastřešení dvorku budovy Jilemnického č. 29 

s výhradním smluvním zajištěním rezervace místního Klubu seniorů ve dnech konání 

jejich pravidelných setkání. KMČ s tímto návrhem vyjádřila souhlas.  

 

V. Nové záležitosti   

 KMČ odsouhlasila návrh investic pro rok 2017.  

 KMČ sděluje, že Klub seniorů provede dne 13.10.2016 „Den úklidu“ v naší obci.   

 KMČ reaguje na podnět o místním biocentru. Potok Romza je v místě biocentra 

ucpaný velkými suchými větvemi. KMČ bude jednat se zástupci Podoví Moravy o 

ořezu a odstranění suchých větví, úpravy náletových dřevin, posečení vzrostlé trávy a 

celkové úpravy potoku a biocentra, tak, aby potok volně odtékal.  

 KMČ informuje, že ve 40. týdnu proběhne jednání se zástupci Dopravní policie 

Olomouc o zřízení přechodu v zatáčce u ul. Jilemnického a ul. Neklanova.  

 KMČ dále informuje, že paní Ing. Šteigerová z odboru životního prostředí provede 

místní šetření v předzahrádce budovy ul. Jilemnického č. 29 a vyjádří se úpravě 

náletových dřevin. KMČ tímto žádá o jejich odstranění. 

 KMČ informuje, že dle sdělení vedoucí odboru majetkoprávního je nový termín 

dokončení opravy střešní krytiny místní kapličky posunut na 31.10.2016.  

 KMČ informuje, že dne 5.11.2016 proběhne v naší obci sběrová sobota.  

 KMČ se hlasováním usnesla na uspořádání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ 

v měsíci listopadu a v měsíci prosinci se bude konat akce „Mikulášská nadílka“. Na 

tyto akce KMČ vyčlenila příspěvek ve výši 15.000,- Kč.    

 

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 31.10.2016 v 18hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 




