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Zápis ze schůze 4. září 2017, v 18 hodin  
 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová. 

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová  

Baláš Josef  

Černohouz Luboš 

Karabcová Vlasta   

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D. 

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana 

 

Omluveni:  

 

Hosté:  Městská policie – pan Dostál Miroslav   

Vohralík Miroslav – mistr provozovny odpadového hospodářství Technických  

služeb města Olomouce, a.s.  

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

 

IV. Otevřené body  

 KMČ Nedvězí jednala s panem Miroslavem Vohralíkem, zástupcem Tech. služeb 

města Olomouce o četnosti vyvážení odpadu v naší obci. V současné době jsou plasty 

a papír vyváženy 2x týdně, sklo 1x za 14 dnů. KMČ Nedvězí žádá občany o 

informaci, zda četnost vyvážení separovaného odpadu je dostatečná. Pokud je 

požadavek na četnější vyvážení, žádáme o písemné sdělení některému z členů KMČ 

Nedvězí. 

 KMČ Nedvězí projednala a zaslala dopis o možnosti provedení studie vlivu hluku 

z okolních dálnic a rychlostní komunikace na naši obec.    

 KMČ Nedvězí opětovně žádá o zajištění distribuce Radničních listů v městské části 

Nedvězí. Dle prověření asi polovina domácností naší obce Radniční listy v měsíci 

srpnu neobdržela.  
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V. Nové záležitosti   

 KMČ Nedvězí informuje, že pan Černohouz se zúčastní kontrolních dnů na realizaci 

nových autobusových zastávek v centru naší obce. KMČ nesouhlasí s umístěním 

označníku autobusové zastávky IJ4, směr do Slavonína v profilu chodníku. 

 KMČ Nedvězí projednala návrh heraldika znaku naší obce.  

 KMČ Nedvězí požádala paní Kikalovou o projednání s MMOl s odborem životního 

prostředí 5 námětů úpravy obecní zeleně dle návrhů členů KMČ Nedvězí.  

 KMČ Nedvězí žádá o vyvolání jednání s majitelem, tedy s Krajským úřadem 

Olomouckého kraje a zhotovitelem opravy silnice II. třídy vedoucí z Nedvězí do 

Bystročic. KMČ Nedvězí upozorňuje, že vlivem průjezdu těžkých nákladních vozidel 

městskou částí Nedvězí dochází k praskání a prolamování krajnice především v ul. 

Jilemnického, které se výrazně zhoršilo od zahájení opravy silnice. KMČ Nedvězí 

žádá po ukončení investiční akce o uvedení vozovky do původního stavu.  

 KMČ Nedvězí upozorňuje na zhoršený stav asfaltové cesty vedoucí od hřbitova 

k plynové stanici. Dle našeho názoru došlo ke značnému zhoršení stavu cesty za 

posledního půl roku díky průjezdu nákladních automobilů při výstavbě rodinných 

domů a současně vozidel ze stavby opravy silnice z Nedvězí do Bystročic. Některá 

nákladní vozidla projíždějí obcí nepřiměřenou rychlostí. KMČ Nedvězí žádá po 

ukončení investiční akce o uvedení vozovky do původního stavu.  

  

 

 

 

 

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 2. 10. 2017 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 

 


