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Zápis ze schůze dne 7.1.2019 v 18:00 hodin  
 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájil předseda KMČ Luboš Černohouz. Představil nové členy KMČ paní Ivanu 

Fišerovou a Ing. Aloise Tvrdého. 

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předseda -   Luboš Černohouz 

                        členové   -  Josef Baláš, Alena Ovečková, Jan Voráč, Mgr. Miroslav Gajdůšek, 

                   Milena Černohouzová, Mgr. Jan Nykl, Ing. Viliam Tomčan, 

                   Ivana Fišerová, Mgr. Lenka Vepřeková, Ing. Alois Tvrdý. 

hosté         - městská policie – strážníci Hogh, Nevrla,  pí. Brázdová – majetkoprávní                       

                                                                                                                                             

   

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

-Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze 

 

IV. Otevřené body  

-Klíče od garážových vrat budovy Jilemnického 29, byly předány předsedovi KMČ. Vstupní dveře 

budou seřízeny v 1/2019. 

                                                                                                                                       

-Občané velmi kladně hodnotili kulturní akce, které proběhly v prosinci 2018. KMČ děkuje             

Mgr. Lence Vepřekové,  Mgr. Johaně Corrigan,, Ing. Ivaně Staškové, všem andílkům, Soně Rokytové  

a celému turistickému oddílu Turů za organizaci, účinkování a realizaci těchto akcí.  

 

- Náletové dřeviny na parcele č. 384 v k.ú. Nedvězí  byly odstraněny. 

 

- Předseda KMČ a pí. Fišerová podali informaci o opravě portálu, oken a mříží místní kaple. Oprava 

dle informace majetkoprávního odboru proběhne v letošním roce.   

 

- Přechod Jilemnického – Neklanova -  požadavek na zařazení investice byl předán v písemné podobě 

všem členům Rady města Olomouce v 12/2018. Akce nebyla zařazena do plánu investic pro rok 2019. 

Na základě našeho požadavku bude zařazení realizace investiční akce v r. 2019 opětovně projednáno 

při revizi plánu v 1. čtvrtletí 2019. 

 

- Rybník – pí. Brázdová, pracovnice majetkoprávního odboru, informovala KMČ o současném stavu 

prací na dokončení oprav rybníka. Jedná se o opravu stavidla, umístění betonových panelů do rybníka 

a dobetonování kamenného valu. Pí. Brázdová přislíbila maximální snahu v co nejkratším termínu 

opravit stavidlo (březen nebo duben 2019).  Slíbila podat informaci, z jakého důvodu byly umístěny 

panely do rybníka a v jakém termínu bude dokončena práce na kamenném valu kolem rybníka.                                                                        

 

V. Nové body 

-Na veřejné schůzi KMČ Nedvězí v 9/2018 se občané, bydlící v okolí prodejny, dotazovali na možnou 

změnu vytápění v budově místní prodejny. Kouř trápí v období inverze a mlhy také cestující ranních 

spojů MHD - nedaleko prodejny je zastávka MHD. V 10/2018 KMČ zahájila jednání s COOP, 
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nájemcem budovy a ředitelem Správy nemovitostí Olomouc (SNO) Ing Zelenkou. V současné době 

probíhá komunikace mezi  SNO, COOP a KMČ.  KMČ Nedvězí žádá SNO o svolání jednání, na 

kterém bude stanoven další postup. 

 

-Předseda KMČ předložil plán oprav a investic pro volební období 2018-2022. Tento plán bude 

zveřejněn  a předložen občanům městské části Nedvězí k diskusi a připomínkám  na internetové 

stránce www.nedvezi.eu, v prodejně COOP, restauraci Na hřišti a ve vývěsce KMČ.  K plánu je 

možno dát své náměty do 31.1.2019. Takto odsouhlasený plán bude KMČ prosazovat k realizaci. 

 

-KMČ pověřila Mgr. Vepřekovou a Mgr. Gajdůška  předložit  návrh kulturních akcí pro rok 2019      

na únorové schůzi KMČ dne 4.2.2019. 

 

-KMČ pověřila L. Černohouze předložit  plán oprav místních komunikací a chodníků pro rok 2019  na 

únorové schůzi  KMČ dne 4. 2. 2019. 

 

-Předseda KMČ předložil návrh odpovědnosti činnosti jednotlivých členů KMČ.   

 

-Předseda KMČ seznámil členy se zamítavým stanoviskem odboru městské zeleně a odpadového 

hospodářství k požadavku na zvýšený počet svozu komunálního odpadu v letních měsících a umístění 

velkoobjemového kontejneru na bio odpad ( zeleň ) v jarních a podzimních měsících. 

 

-KMČ žádá o umístění lavičky pro cestující na zastávce MHD Nedvězí, směr technologické centrum. 

Žádáme o stejný typ lavičky, která byla umístěna v roce 2018 na zastávce MHD směr Olomouc. 

Umístění lavičky bylo projednáno v roce 2018 s panem Kolovratníkem z odboru dopravy a územního 

rozvoje. Žádáme o předání naší žádosti příslušnému odboru. 

 

-KMČ žádá odbor majetkoprávní o prohlídku a opravu střechy kaple. Jsou spadeny břidlicové tašky. 

 

-KMČ Nedvězí a restaurace Na hřišti uspořádají dne 9.2.2019 „ Dětský maškarní bál“. 

 

VI. Úkoly  

Dle programu schůze. 

    

VII. Program příští schůze  

Kontrola zápisu, podle potřeby. 

 

VIII. Ukončení  

Předseda ukončil schůzi ve 20:00 hodin.  

Příští schůze se bude konat dne 4.2.2019 v 18:00 hod.  

 

Zápis vytvořil:  Alena Ovečková     Zápis schválil:     Luboš Černohouz 

                                                                                                                                        předseda KMČ 

      

http://www.nedvezi.eu/

