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Komise městské části č. 9 – Nedvězí  
 

                              Zápis ze schůze dne 2.9.2019 v 18:00 hodin  
 

I. Zahájení  

Schůzi zahájil předseda KMČ Luboš Černohouz.  

 

II. Prezence  

Přítomni byli:  předseda -   Luboš Černohouz 

                         členové   -   Alena Ovečková,  Mgr. M. Gajdůšek, Mgr.J. Nykl, Ing.A.Tvrdý 

                                            Milena Černohouzová,  Ing. Viliam Tomčan,  J. Voráč, J. Baláž 

                   Ivana Fišerová,  Mgr.Lenka Vepřeková 

omluven - , 0 

hosté       - strážník Dostál – městská policie Olomouc     

           

                                                                                                                                              

III. Program schůze 

      

- Zahájení 

- Prezence 

- Program schůze 

- Projednání otevřených bodů  

- Projednání nových bodů   

- Nové úkoly 

- Závěr 

 

IV. Otevřené body 

 

- Městská Policie -  komise místní části upozorňuje na nepřetržitý provoz zejména na ulici Jilemnického v ranních 

hodinách mezi 06 a 07 hodinou a mezi 14-16 hodinou odpoledne. Občané a především děti mají problém přejít ulici. 

                       

- KMČ opětovně žádá o záruční opravu sportoviště pro starší děti (vytrhané obruby cvičebních prvků). Jelikož o 

opravu žádáme již několik měsíců, upozorňujeme na možnost , že oprava již nebude provedena v záruční době. 

 

- KMČ žádá o odstranění nánosů hlíny na cestě na p. č. 384. Požadavek předán 20.1.2019 e-mailem na  majetkoprávní 

odbor, zatím bez reakce. 

 

-KMČ Nedvězí žádá o nátěr sloupů bezpečnostních sítí na dětském hřišti, zábradlí před budovou Jilemnického 29. 

Dále žádáme o úpravu zatravněných ploch a odstranění trávy z vydlážděných ploch, dále pak o celkový úklid celého 

prostoru dětského hřiště včetně zahradnických prací. 

 

- Žádáme o umístění cedule Provozního řádu hřiště, včetně zákazu vstupu psů, zákazu kouření atd…. 

 

 

 

 

V.  Nové body 

 

- KMČ Nedvězí projednala desítky stížností na vyvážení kalů a zápach který se šíří v okolí Nedvězí. KMČ podala 

oznámení na zápach na odbor životního prostředí. Zároveň podala stížnost na policii české republiky ohledně rychlosti 

a znečišťování vozovky od projíždějících traktorů. L.Černohouz navštívil majitele zemědělského družstva pana 
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Knause a projednal sním  tuto situaci. Pan Knaus přislíbil oznámit vyvážení kalů v předstihu a zároveň přislíbil 

kontrolu vozidel vyvážejících kaly tak, aby kaly nepadaly z vlečky na vozovku.  

 

-L.Černohouz jedná o dokončení opravy břehu rybníka a dozdění kamenného valu. Oprava ochozu rybníka by měla 

proběhnout v roce 2019. 

 

-J.Baláž se účastnil jednání o umístění radaru v Nedvězí. Na jednání bylo rozhodnuto o zakoupení radaru a postupném 

umístění radaru v jednotlivých městských částech. KMČ Nedvězí žádá o umístění radaru na příjezdu do Nedvězí od 

Bystročic, a zároveň KMČ žádá o umístění v městské části Nedvězí jako první v pořadí. 

 

-Ve středu 28.8.2019 se uskutečnilo setkání občanů Nedvězí k problémům dopravní situace v Nedvězí. V současné 

době se připravuje petice. Za KMČ Nedvězí se jednání účastnili Ing. Tomčan a pan Černohouz.  

 

 

- Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, č.j. 

SMOL/153650/2019/ OMAI/MR/Mic o odprodeji bylo hlasováno : Pro 10, proti – 0, zdržel se p. Černohouz. KMČ 

souhlasí s odprodejem. 

 

 

- KMČ Nedvězí žádá o prodloužení nočního klidu na akci Nedvězské slavnosti dne 13. 6. 2020 a to do 02:00 hodin 

14.6. 2020     

 

 

  

VI. Nové úkoly 

 

- Žádáme o zařazení do Plánu sečí parc. č. 317, ulice Kubisova včetně metrových zelených pásů za obrubníky a dále 

parc. Číslo 330 a 331/1. 

 

- V 19:00 hodin odešel ze zasedání p. J. Voráč. 

 

 

 

O nových úkolech bylo hlasováno: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. Nové body byly schváleny. 

 

Zápis byl hlasitě přečten a bylo hlasováno: Pro10, proti 0, zdržel se 0. Zápis byl schválen. 

 

VII. Ukončení  

Předseda ukončil schůzi ve 19.30 hodin.  

Příští schůze se bude konat dne 7.10.  2019 v 18:00 hod.  

 

Zápis zapsala: Alena Ovečková                     Zápis schválil: Luboš Černohouz 

                                                                                                                     předseda KMČ 

      


