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Zápis ze schůze 4. června 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:   

Mgr. Lenka Linhartová - výzkumnice    

Městská policie – pan Dostál Miroslav 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

 

IV. Otevřené body  

 KMČ Nedvězí informuje, že dne 27.5.2018 úspěšně proběhlo Kácení máje.    

 KMČ Nedvězí informuje, že úklid chodníku na místním hřbitově byl proveden.  

 KMČ Nedvězí informuje, že výměna kontejneru na sklo byla úspěšně provedena.  

 KMČ Nedvězí informuje, že požadovaná oprava fasády domu na ul. Jilemnického 

č. 29 byla provedena.  

 KMČ Nedvězí informuje, že dne 1.6.2018 byl předán zrekonstruovaný Pomník 

padlých v 1. světové válce, včetně osazení smutečních lamp.  

 KMČ Nedvězí informuje, že dne 3.6.2018 se uskutečnila Mše Svatá v kapličce 

Nejsvětější trojice. KMČ Nedvězí děkuje paní Johaně Corrigan za pěkný kulturní 

zážitek.  

 KMČ Nedvězí informuje, že dne 4.6.2018 proběhlo předání staveniště ulice 

Rybniční a to firmě PORR, která asi do 14 dnů zahájí stavební práce. 

Rekonstrukce ulice Rybniční bude probíhat zřejmě do konce září letošního roku.   

 KMČ Nedvězí dále informuje, že ke dni 4.6.2018 proběhlo vyhodnocení 

výběrového řízení na odbahnění místního rybníku a zahájení prací se odhaduje po 

20.6.2018.  
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 KMČ Nedvězí byla informována o jednání pana Baláše s DPM Olomouc 

s požadavkem na umístění nové lavičky. DPM Olomouc se doposud k záležitosti 

nevyjádřil.  

 KMČ Nedvězí informuje, že na naší schůzi byla hostem Mgr. Lenka Linhartová, 

výzkumnice ze sociální firmy pro výzkum a vzdělání Socio.Factor s.r.o..     

 KMČ Nedvězí žádá o opětovnou kontrolu místního rozhlasu na ul. Jilemnického 

před domem č. 65. Tento amplion je nefunkční. Opětovně žádáme o opravu.  

 

 

 

V. Nové záležitosti   

 KMČ Nedvězí požádala MMO, odbor koncepce rozvoje, o umístění dopravního 

zrcadla při výjezdu z ulice Prašné na ulici Jilemnického, z důvodu zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu.  

 KMČ Nedvězí opětovně upozorňuje na nekvalitní sečení trávy v naší obci. Tráva 

je i po sečení příliš vysoká a nejsou sečeny všechny plochy v naší obci. Dosekání 

ručními sekačkami pak probíhá až po několika dnech, kdy je posekaná tráva opět 

vzrostlá a nesouměrná. KMČ Nedvězí má informaci od MŠ Nedvězí, že u dětí se 

zvýšil počet případů napadení klíšťaty a to je připisováno právě vyšším travním 

porostům v naší obci. Žádáme o okamžitou nápravu.  

 KMČ Nedvězí opětovně žádá o likvidaci náletových dřevin v prostoru před 

budovou ul. Jilemnického č. 29.  

 KMČ Nedvězí informuje, že proběhne již 7. ročník Nedvězských slavností v naší 

obci a tímto srdečně zve všechny spoluobčany.       

 

 

 

 

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 2.7.2018 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 

 


