
Komise městské části č. 9 – Nedvězí  
 

                              Zápis ze schůze dne 2.12.2019 v 18:00 hodin  
 

I. Zahájení  

Schůzi zahájil předseda KMČ Luboš Černohouz.  

 

II. Prezence  

Přítomni byli:  předseda -   Luboš Černohouz 

                         členové   -   Alena Ovečková,   Mgr. Jan Nykl, Ing. Alois Tvrdý,  Mgr. Miroslav Gajdůšek 

                                            Milena Černohouzová,  Ing. Viliam Tomčan,  Jan Voráč, Josef  Baláš 

                   Ivana Fišerová,  Mgr. Lenka Vepřeková 

omluven -  

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 Olomouc , pan Dostál informoval KMČ Nedvězí o průběhu stížností občanů a KMČ na 

rozkopávky. Dle vyjádření, MMOl jedná se společností která rozkopávky provádí a bude řešit nedodržování podmínek 

stanovených v „Povolení zvláštního užívání pozemních komunikací“, v rámci stavební činnosti.   

    

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

 

-  KMČ Nedvězí žádá občany, pokud mají připomínky k probíhajícím rozkopávkám, aby své připomínky směřovali  

na stavební úřad v Olomouci, který rozkopávky povolil. Je také možnost tyto připomínky předat členům KMČ 

v písemné podobě, s popisem problému a přesného určení místa. Podněty budou předány k nápravě odpovědnému 

pracovníkovi firmy,  která rozkopávky provádí.    

 

-  Ořez a kácení stromů v háječku. KMČ Nedvězí žádá o informaci, kdy a v jakém rozsahu ke kácení dojde. 

Zároveň žádáme o zajištění bezpečnosti, tj. zdravotní ořez stromů, především topolů. 

 

V.  Nové body 

 

- 26. 11. 2019 předali zástupci občanů městské části Nedvězí Petici za eliminaci negativních vlivů dopravy 

v Nedvězí,  řediteli krajského úřadu.   Po obdržení odpovědi budou občané s reakcí krajského úřadu seznámeni.                                

                                                                   

- Členové KMČ Nedvězí odsouhlasili termíny jednání KMČ Nedvězí v roce 2020.  Jednání proběhnou vždy první 

pondělí v měsíci od 18.00 hod., v budově bývalé školy na adrese Jilemnického 29. 

                                                                                      Hlasování: pro – 11, proti – 0, zdrželo se - 0 

. 

- Občané velmi kladně hodnotili ukázku historického vojenského klubu KVH Ostrava u příležitosti XV. ročníku 

pochodu Nedvězí – Slavkov, a také rozsvěcení vánočního stromku a zpěv koled v místní kapli. KMČ Nedvězí 
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děkuje všem, kteří se na přípravě akcí podíleli. Za zajištění vánočního stromu, jeho dovoz a umístění panu Ivošovi 

Balášovi a Jožkovi Balášovi. Za přípravu  a zajištění zpěvu koled paní Johaně Corighan, Ivaně Staškové a Lence 

Vepřekové, za přípravu kaple Ivaně Fišerové. 

  

- Na základě požadavku KMČ Nedvězí a po schválení majetkoprávním odborem, bude v případě vhodného 

počasí,v  měsíci prosinci opravena střecha kaple. 

 

- Dle informace odboru životního prostředí a odpadového hospodářství, nebudou v roce 2020 pořádány sběrové 

soboty. KMČ Nedvězí žádá a doporučuje, aby sběrové soboty byly zachovány alespoň v městských částech, které 

mají vesnický charakter. Sběrové soboty, dle našeho názoru, značně omezily vznik černých skládek  

 

VI. Nové úkoly. 

 

Zápis byl hlasitě přečten a bylo hlasováno: Pro11, proti 0, zdržel se 0. Zápis byl schválen. 

 

VII. Ukončení  

Předseda ukončil schůzi ve 20.00 hodin.  

Příští schůze se bude konat dne  6. 1. 2020 v 18:00 hod. 

 

 

Zápis zapsala: Alena Ovečková                     Zápis schválil: Luboš Černohouz, předseda KMČ 

                                                                                                                          


