Komise městské části č. 9 – Nedvězí
Zápis ze schůze dne 7.10.2019 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
Milena Černohouzová, Ing. Viliam Tomčan, Jan Voráč, Josef Baláž
Ivana Fišerová, Mgr. Lenka Vepřeková
omluven - Mgr. Miroslav Gajdůšek
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 - dle informace městské policie bude na silnici III. třídy od Bystročic od 11/2019
umístěn radar, který bude evidovat průjezd a rychlost automobilů při vjezdu do Nedvězí
- KMČ Nedvězí upozornilo na dlouho stojící vozidlo tipu Renault červené barvy u fotbalového hřiště
- KMČ Nedvězí žádá městskou policii o řešení stížností občanů na opakované navážení odpadů podnikateli do nádob
tříděného odpadu
- KMČ opětovně žádá o záruční opravu sportoviště pro starší děti (vytrhané obruby cvičebních prvků). Jelikož
o opravu žádáme již několik měsíců, upozorňujeme na skutečnost, že oprava již nebude provedena v záruční době.
-Občané Nedvězí žádají o odemčení vstupní branky na hřiště pro starší děti.
Hlasování: pro 7, proti 3, zdrželo se 0
-KMČ Nedvězí žádá 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, jízdy na kole, zákazu kouření atd….
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V. Nové body
- L. Černohouz jedná o dokončení opravy břehu rybníka a dozdění kamenného valu. Oprava ochozu rybníka by
měla proběhnout v roce 2019.
-

předseda KMČ seznámil komisi s informací ředitele MP Olomouc, kde ředitel MP upozorňuje na zákon
č. 65/2017 sb., který „ zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje na akci určené pro osoby mladší 18 let“.

-

předseda KMČ seznámil členy KMČ s navrhovaným termínem sběrové soboty v roce 2020. Termín 28.3.2020.
KMČ Nedvězí s termínem nesouhlasí a žádá o termín 7.11.2020.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželo se 0

-

KMČ Nedvězí odsouhlasila pronájem prostor restaurace Na hřišti a to u příležitosti pořádání Drakiády a dětské
diskotéky. 28.9.2019.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželo se 0

-

KMČ Nedvězí pověřila Mgr. Nykla jednáním o umístění Vánočního stromu.

-

KMČ Nedvězí pověřila Mgr. Gajdůška jednáním s Mgr. Františkem Pěruškou, pracovníkem KÚOK, odbor
dopravy a silničního hospodářství, se kterým projedná požadavky KMČ Nedvězí při opravě komunikace II. a III.
třídy. Jedná se především o zpomalovací ostrůvky při vjezdu do Nedvězí. Budou projednány i body uvedené
v dopise předsedy KMČ Nedvězí KÚOK ze dne 7.9.2019.

-

Dne 27.9.2019 se uskutečnila schůzka zástupců KHS, KÚOK, SSOK, KMČ Nedvězí a paní Ondruškové.
Předmětem jednání byl podnět paní Ondruškové ve věci hluku na komunikaci II/570. V městské části bude
provedeno měření intenzity dopravy, na základě výsledků bude stanoven další postup.
KMČ Nedvězí pověřila Ing. Tomčana jednáním s KHS Ing. Nechvátilovou a MUDr. Čehovskou, se kterými
projedná měření počtu průjezdů vozidel městskou částí Nedvězí.

-

V 10/2019 budou, dle informace z ČEZu, zahájeny v městské části Nedvězí práce na uložení rozvodů nízkého
napětí do země. Ukončení prací bude do konce roku 2019.

-

V 10/2019 bude zahájena oprava prostoru před domem Jilemnického 4. Dokončení prací 11/2019.

-

V 9/2019 byla zahájena realizace cyklostezky Nedvězí – Bystročice. Dokončení investiční akce bude do konce
roku 2019.

-

Sběrová sobota bude 26.10.2019, stanoviště ul. Neklanova.

-

KMČ Nedvězí pořádá dne 25.10.2019 lampiónový průvod. Sraz účastníků 17.30 hod u MŠ Neklanova.
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VI. Nové úkoly.

KMČ Nedvězí má informaci o kácení vzrostlých topolů kolem potoka Romza. KMČ žádá o informaci, kdy
ke kácení dojde a zároveň žádá o možnost součinnosti při náhradní výsadbě v městské části Nedvězí.
KMČ Nedvězí trvá na tom, aby kompetentní zaměstnanci SMOl využili všech dostupných prostředků při
řešení problémů spojených s rozvážením a hnojením kaly z ČOV. Zejména, aby využili služeb ÚKZÚZ,
jehož pracovníci jsou kompetentní posoudit správné množství rozvážených kalů a jejich včasné a dostatečné
zapracování do půdy. Žádáme o zpětnou informaci o podniknutých krocích.
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 20.00 hodin.
Příští schůze se bude konat dne 4.11. 2019 v 18:00 hod.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz
předseda KMČ

