Komise městské části č. 9 – Nedvězí

Zápis ze schůze dne 4.3.2019 v 18:00 hodin
I. Zahájení
Schůzi zahájil předseda KMČ Luboš Černohouz.
II. Prezence
Přítomni byli: předseda - Luboš Černohouz
členové - Alena Ovečková, Mgr. Miroslav Gajdůšek, Josef Baláš,
Milena Černohouzová, Ing. Viliam Tomčan,
Ivana Fišerová, Jan Voráč
omluven - Mgr. Vepřeková, Ing. Tvrdý, Mgr. Nykl
hosté
- městská policie – strážník Dostál, Stelooil-pan Novosad
III. Program schůze
-

Zahájení
Prezence
Program schůze
Projednání otevřených bodů
Projednání nových bodů
Nové úkoly
Závěr

IV. Otevřené body
- Městská policie – L. Černohouz informoval KMČ o jednání s ředitelem Městské policie Olomouc
KMČ žádá o kontrolu stání vozidel v křižovatce Peckova a Jilemnického.
- Odprodej pozemku Stelooil. Čj:SMOL/019460/2019/OMAJ/MR/Bel. Pan Novosad (Stelooil)
představil projekt výstavby haly pro strojírenskou výrobu a výstavby komunikace na parcele 386/6.
Sdělil důvody potřeby vybudování této komunikace. Mimo náhradní výsadbu za vykácené stromy
nabídl KMČ Nedvězí výsadbu stromů a keřů, dle potřeby městské části Nedvězí. KMČ Nedvězí
souhlasí s odprodejem za podmínky, že bude zajištěn veřejný přístup na nově vybudovanou
komunikaci.
Hlasování: Pro prodej- 6 , proti prodeji- 0 , zdrželo se- 1.
- KMČ Nedvězí žádá o vyjádření k bodu zápisu z 1/2019, a to k požadavku svolání jednání
k plynofikaci COOP.
- KMČ opětovně žádá o záruční opravu sportoviště pro starší děti (vytrhané obruby cvičebních prvků).
- L. Černohouz předložil návrh odpovědnosti činnosti jednotlivých členů KMČ.
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- Dne 9.2.2019 se uskutečnil „Dětský maškarní bál“, který zorganizovala KMČ ve spolupráci
s restaurací Na hřišti. Občané a rodiče hodnotí dětský bál jako velmi vydařenou akci.
- V 19. hod se dostavil Mgr. Gajdůšek
- KMČ byla požádána o stanovisko a připomínkování návrhu změny autobusové linky 180400.
KMČ Nedvězí žádá o svolání jednání, na kterém Ing. Tomčan vysvětlí požadavky občanů Nedvězí.
Žádáme, aby se jednání zúčastnil zástupce MMOl (Ing. Dokoupilová).
- Estetizace – KMČ Nedvězí využije tuto finanční položku na úpravu prostoru před domem
Jilemnického 4. Návrh předložil a komentoval L. Černohouz.
Hlasování : Pro: 7, proti: 0, zdržel se 1.

- KMČ Nedvězí zaslala na MMOl návrh na nominaci paní Soni Rokytové na „Osobnost
volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2019“.
- KMČ žádá odstranění nánosů hlíny na cestě na p. č. 384. Požadavek předán 20.1.2019 e-mailem na
ved. majetkoprávního odboru, zatím bez reakce. Propustek na p. č. 384 a 336/1 bude dle informace
MMOl p. Škuty vyčištěn do 4/2019.
- L. Černohouz zaslal stížnost na tech. služby na neschopnost a způsob zimní údržby. Pan Zívala
předal kontakt na společnost, která zimní údržbu realizuje. Ing. Knapp tel. 776626487. Dále máme
jednat s touto firmou. KMČ pozvala na dnešní jednání zástupce tech. služeb. Nikdo se nedostavil.
KMČ Nedvězí opětovně žádá o svolání jednání o zimní údržbě za přítomnosti MMOl.
- KMČ pověřila L. Černohouze jednáním se Sportovním fotbalovým klubem Nedvězí a MMOl
o možnosti pořádání kulturních akcí na pozemku p. č.146.
- Podsetí prostoru kolem kaple a oprava parkovacích dorazů. Parkovací dorazy byly opraveny. Podsetí
plochy u kaple bude provedeno do 5/2019
V. Nové body
- L. Černohouz předložil „Návrh“ investičních akcí mimo kompetence MMOl. Jedná se o investice
a opravy, kde je nutná koordinace s krajským úřadem, popř. se soukromými subjekty. Tento materiál
bude KMČ diskutovat .
- KMČ diskutovala návrh potřeb změny dopravního značení v městské části Nedvězí.
- KMČ Nedvězí pověřilo L. Černohouze zajištěním zpracování studie úpravy pozemku p.č. 239/1
a 239/2. Pozemek je veden jako plocha veřejné rekreace. Dále pak zajištěním zpracování studie úpravy
prostoru kolem „ lípy Republiky“

VI. Nové úkoly
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- KMČ Nedvězí žádá o sdělení, jaké jsou termíny pro obdržení informací o požadavcích KMČ,
viz. Otevřené body. Nemáme informace o požadavcích z lednového a únorového zápisu.
- KMČ žádá o níže uvedené opravy DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ a HŘIŠTĚ PRO STARŠÍ DĚTI na

ulici Jilemnického č. 29.
a) v rámci celkové údržby hřiště žádáme opravu (vyrovnání ) PROPADLÉ DLAŽBY za
hlavním vchodem na dětské hřiště
b) úklid a odstranění veškerého odpadu na dětském hřišti i na hřišti pro starší děti
c) provést odstranění rzi a následně provést nátěr zábradlí před budovou a kovové konstrukci
ochranných sítí
d) na hřišti pro starší děti opravit všechny PLASTOVÉ LEMY (oddělující zeleň od štěrkové
plochy) . Stávající plastové lemy jsou poničené.
e) žádáme odbor životního prostředí o CELKOVÝ ÚKLID VEŠKERÝCH TRAVNATÝCH
PLOCH, PROŘEZ A ZASTŘIŽENÍ zlatého deště, živého plotu kolem dětského hřiště.
f) KOMPLETNÍ – DŮKLADNÝ ÚKLID POD VELKOU BŘÍZOU na dětském hřišti.
g) ZAVČAS PROVÉST POSTŘIK PLEVELE A ŠKUMP.
h) DŮKLADNÝ ÚKLID STAVEBNÍHO ODPADU (paleta, cihly), větve, listí u zadního
plotu vedle zadní branky dětského hřiště směrem ke hřišti pro starší děti.
Ch) ÚKOL PRO ALENU OVEČKOVOU – zajistit okamžité uzamčení zadní branky
u zadního vchodu dětského hřiště (koupit a instalovat zámek).
i) oprava betonové patky u lampy veřejného osvětlení u vchodu na dětské hřiště.
- KMČ Nedvězí žádá odbor městské zeleně a odpadového hospodářství o zpracování studie
na úpravu prostoru p. č. 239/1 a 239/2. KMČ Nedvězí má zájem v tomto prostoru vysadit
stromy a prostor upravit.
- KMČ Nedvězí žádá o výměnu plastového kontejneru na papír. Kontejner má nefunkční
víko. Jedná se o stanoviště na ulici Peckova.
- KMČ Nedvězí žádá o opravu vadného kotvení stromů, vysazených za obchodem na p.č. 11,
včetně posouzení zdravotního stavu stromů.
O nových úkolech bylo hlasováno: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.
VII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi ve 21:30 hodin.
Příští schůze se bude konat dne 8. 4. 2019 v 18:00 hod.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz
předseda KMČ

Komise městské části č. 9 – Nedvězí

