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Zápis ze schůze 5. února 2018, 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, Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana, Mgr. Vepřeková Lenka  

 

Omluveni:  

MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D. 

 

Hosté:   

  Městská policie – pan Dostál Miroslav 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

 

IV. Otevřené body  

 KMČ Nedvězí upozorňuje na stržené krajnice na ul. Jilemnického před domy č. 

27, 29, 18 a 20. Dále na ul. Jilemnického před domem č. 63 v rámci oprav a  

staveb nových domků dochází k parkování stavební techniky a tím i poškození 

krajnic vozovky. Žádáme tímto o uvedení do původního stavu.  

 Na ul. Kubisova asi po 100 m, kde končí asfaltová část, jsou umístěny dva 

betonové kvádry. KMČ Nedvězí žádá městskou policii o sjednání nápravy a 

zajištění odstranění betonů.  

 KMČ Nedvězí opětovně žádá městskou policii o pomoc při řešení stání vozidel ve 

vjezdech domů. Auta parkují takovým způsobem, že omezují chodce při průchodu 

po chodnících.  

 KMČ Nedvězí odsouhlasila požadavky na opravy v naší obci pro rok 2018. Viz 

příloha.  

    

 

V. Nové záležitosti   

 KMČ Nedvězí obdržela připomínky občanů městské části k jízdním řádům 

platným od 28.1.2018. Tyto připomínky zástupce KMČ Nedvězí předá 

koordinátorovi městské dopravy.  

 KMČ Nedvězí žádá o kontrolu místního rozhlasu v celé naší obci. Amplion na ul. 

Jilemnického před domem č. 65 je nefunkční. Upozorňujeme, že tyto ampliony 

byly opraveny ke konci roku 2017. Tuto opravu reklamujeme.  
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 KMČ Nedvězí žádá MMO odbor životního prostředí o prořez uschlých bříz před 

domem ul. Jilemnického č. 54. Dále o prořez uschlých větví bříz na dětském hřišti 

ul. Jilemnického č. 29. Upozorňujeme, že padající větve mohou ohrozit hrající si 

děti.    

 Místní klub seniorů děkuje panu Černohouzovi za informaci o místních 

projektech.  

 KMČ Nedvězí informuje, že dne 17.2.2018 se bude konat maškarní karneval pro 

děti v restauraci Na hřišti.  

 KMČ Nedvězí žádá MMO odbor památkové péče, popřípadě majetkoprávní odbor 

o opravu Boží muky na hranici katastru Nedvězí – Nemilany, parc.č.1102/7 k.ú. 

Nemilany. K poškození došlo zřejmě velkým dopravním prostředkem.  

 Předsedkyně KMČ Nedvězí, paní Černohouzová, poděkovala panu Josefu 

Balášovi za vedení webových stránek s připomínkou, aby členové komise 

doplňovali a předávali své podněty panu Balášovi.  

 KMČ Nedvězí projednala zápis z jednání ze dne 26.1.2018 na MMO, odboru 

majetkoprávním. KMČ Nedvězí žádá o jednání ohledně kaple Nejsvětější Trojice 

v Nedvězí tak, jak je uvedeno v mailu ze dne 1.2.2018 adresován paní Otěpkové.  

 Pan Černohouz informoval KMČ Nedvězí o setkání s panem primátorem a 

s vedením města Olomouce.  

 KMČ Nedvězí žádá o úklid parcely č. 359/15 k.ú. Nedvězí. Na této parcele se 

nachází odpad: staré koberce, stavební materiál, polámané větve, staré desky, 

různý plastový materiál. Dále žádáme o kontrolu  parcely č. 360 k.ú. Nedvězí. 

Dochází k odorávání a tím i zužování této cesty.  

 

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 5. 3. 2017 v 18 hod.  

 

 

 

Zapsala:                                                                     Zápis schválila:    

Hana Vyroubalová                                                    Milena Černohouzová, předsedkyně KMČ  


