Komise městské části č. 9 – Nedvězí
Zápis ze schůze dne 4.11.2019 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
V minulém zápise KMČ upozornila na vyvážení tříděných odpadů podnikateli do nádob pro občany. KMČ předala
městské policii fotky a informace. I přes upozornění konkrétního řidiče, tento se upozornění opětovně vysmívá a
nadále tyto kontejnery zaplňuje. KMČ Nedvězí žádá o informaci, jak je stížnost řešena. Zástupce městské policie
informoval KMČ, že záležitost byla předána do správního řízení.
KMČ Nedvězí pořádá dne 23.11.2019 od 14.00 do 16.00 hod. akci u příležitosti VX. ročníku pochodu Nedvězí –
Slavkov. Jedná se o ukázku bojové akce. Jelikož se jedná o akci na veřejném pozemku, ulice Rybniční u rybníku,
KMČ Nedvězí žádá městskou policii o součinnost. Dle našeho názoru se jedná o dva strážníky k zajištění a udržení
vzdálenosti od produkce.
KMČ Nedvězí žádá o zdokumentování a jednání nápravy při investiční akci „Úprava vedení kNN Nedvězí
Olomouc“ a v souladu s rozhodnutím SMOL/269760/2019/OS/PK/Vlc.
-

-

KMČ Nedvězí děkuje klubu seniorů za výsadbu 20 stromů v háječku.

-

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….

-

Občané Nedvězí velmi kladně hodnotili lampionový průvod pořádaný KMČ Nedvězí
Za organizaci průvodu KMČ Nedvězí děkuje paní Mgr. Lence Vepřekové.

-

KMČ Nedvězí pověřila Mgr. M. Gajdůška jednáním s Mgr. Františkem Pěruškou, pracovníkem KÚOK, odbor
dopravy a silničního hospodářství, se kterým projedná požadavky KMČ Nedvězí při opravě komunikace

dne 25.10.2019.
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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. Mgr. Gajdůšek informoval KMČ o jednání na
KÚOK. Jednal o vyústění cyklostezky, možnosti bezpečnostních prvků na silnici II. a III. třídy a možnosti
kofinancování z krajských dotačních fondů. Další informaci podá na příští schůzi KMČ.
-

KMČ Nedvězí pověřila Ing. Tomčana jednáním s KHS Ing. Nechvátilovou a MUDr. Čehovskou, se kterými
projedná měření počtu průjezdů vozidel městskou částí Nedvězí. Ing Tomčan jednal na KHS a výsledkem jednání
je doporučení kontaktovat KÚOK Mgr. Pěrušku.

-

Kácení a výsadba stromů v háječku. M. Černohouzová podala informaci o situaci kolem kácení stromů v korytu
potoka Romza. Dle neoficiálních informací je návrh na kácení asi 18 stromů, z toho asi 4 vzrostlé topoly. Ostatní
stromy jsou nálety. KMČ nemá nárok na získání „Rozhodnutí“o kácení, jelikož ze zákona není a ani nemůže být
účastníkem jednání. Náhradní výsadba nemusí být provedena.

KMČ 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
-

KMČ Nedvězí obdržela stížnosti na probíhající výkopové práce v rámci uložení elektro rozvodů do země.
Vykopaná zemina se hromadí na chodnících a komunikacích. Vjezdy do domů jsou rozkopány a sliby o
okamžitém zasypání a zprůjezdnění se neplní, pozemky nejsou uvedeny do původního stavu, chodníky nejsou
rekonstruovány podle technologických postupů. Jelikož se stížnosti množí, KMČ Nedvězí žádá občany, 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 předáme
odpovědnému pracovníkovi firmy, která rozkopávky provádí.

-

Předseda KMČ Nedvězí obdržel žádost od zástupce společnosti RÓZA-WEST, vlastníka nemovitosti č.p. 34
na možnost vydláždění prostoru před touto nemovitostí. Prostor, parcela č. 299 je v majetku města Olomouce.
V současné době je tento prostor „vydlážděn“ starými panely. Tyto nejsou řádně uloženy, je výškový rozdíl.
Zástupce společnosti navrhuje tento prostor (asi 50m2) vydláždit žulovými kostkami ( v minulosti tento prostor
vydlážděn kostkami byl). Odstranění starých panelů a vydláždění žulovými kostkami provede na své náklady.
Žádá o možnost využití žulových kostek, které budou odstraněny z prostoru před domem č.p. 4 v rámci estetizace.
Jedná se asi o 18m2 kostek. Kostky na dodláždění zbytku zajistí ROZA-WEST. KMČ Nedvězí tento požadavek
doporučuje. O návrhu bylo hlasováno: Pro: 10, proti 0, zdrželo se: 1

-

KMČ NEDVĚZÍ ZVE OBČANY A PŘÍZNIVCE HISTORIE, U PŘÍLEŽITOSTI XV. ROČNÍKU POCHODU
VOJSK NEDVĚZÍ – SLAVKOV, NA UKÁZKU BITVY HISTORICKÝCH VOJSK. UKÁZKA PROBĚHNE
23.11.2019 NA ULICI RYBNIČNÍ, U MÍSTNÍHO RYBNÍKA. OBĆERSTVENÍ ZAJIŚTÉNO.

VI. Nové úkoly.
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 2.12. 2019 v 18:00 hod.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz, předseda KMČ
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