Komise městské části č. 9 – Nedvězí
Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 6.1.2020
I. Zahájení
Schůzi zahájil a řídit bude předseda KMČ Luboš Černohouz.
II. Prezence
Přítomni byli: předseda : Luboš Černohouz
členové : Alena Ovečková, Mgr. Jan Nykl, Mgr. Miroslav Gajdůšek
Milena Černohouzová, Ing. Viliam Tomčan, Jan Voráč, Josef Baláš
Ivana Fišerová, Mgr. Lenka Vepřeková
omluven : Ing. Alois Tvrdý
přítomno : 10 členů KMČ, KMČ je usnášeníschopná.
hosté

: strážník Dostál – Městská policie Olomouc

III. Program schůze
-

Zahájení
Prezence
Program schůze
Projednání otevřených bodů, návrhy a náměty
Projednání nových bodů, návrhy a náměty
Nové požadavky na SMOl
Závěr
O programu bylo hlasováno:
pro návrh 10, proti 0, zdrželo se 0. Program byl schválen.

IV. Otevřené body
Městská policie Olomouc – KMČ žádá o kontrolu parkování vozidel. Žádáme o upozornění řidičů a majitelů
vozidel na zákaz stání a parkování na zelených plochách, chodnících a v nepřehledných místech.
- KMČ žádá o častější přítomnost městské policie v ulicích městské části Nedvězí.
Jde o fyzickou kontrolu parkování vozidel, kontrolu znečišťování vozovky, návrh dopravního značení, osobní kontakt
strážníků např. s klubem seniorů, s občany, atd.
-

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

-

Pokud mají občané připomínky k proběhlým rozkopávkám, připomínky by měli směřovat na stavební úřad
v Olomouci, který rozkopávky povolil a k firmě, která realizovala rozkopávky. 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 prováděla.

-

KMČ Nedvězí projednala odpověď krajského úřadu Olomouc na petici občanů. Vedoucí odd. silničního
hospodářství krajského úřadu občany odkazuje na odpovědné orgány MMOl. KMČ Nedvězí pověřuje
Ing. Tomčana k jednání s petičním výborem a koordinaci jednání KMČ a petičního výboru vůči státním orgánům.

-

V prosinci 2019 proběhla oprava střechy kaple.

-

V prosinci 2019 proběhlo na ulici Jilemnického čištění příkopů podél komunikace.
1

Komise městské části č. 9 – Nedvězí
-

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.

-

KMČ Nedvězí obdržela žádost od zástupce společnosti RÓZA-WEST, vlastníka nemovitosti č.p. 34, ve které
žádá o možnost vydláždění prostoru před touto nemovitostí. MMOl - ODUR k požadavku sděluje:
„Jedná se o prostor veřejného prostranství, věc je nutno konzultovat na Odboru strategie a řízení MMOl, odd.
UHA. Již pro výše uvedené projednání je nutno jasně definovat dopravní funkci řešené plochy.
Pro stavební úpravu předmětné plochy realizované za jakýmkoliv účelem musí být zpracována PD.“ KMČ
Nedvězí toto stanovisko sdělí společnosti RÓZA-WEST.

V. Nové body
- KMČ Nedvězí informuje občany, že v loňském roce bylo Radou města schváleno nové nařízení o udržování
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území statutárního města Olomouce v zimním období.
Tímto nařízením se ruší nařízení č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na
území statutárního města Olomouce, vyhlášené dne 16. 10. 2009. Součástí aktualizovaného nařízení je i nadále
vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (v souladu s § 27 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích). Nařízení č. 10/2019 naleznete na webových stránkách města :
https://www.olomouc.eu/o-meste/vyhlasky-a-narizeni/
Další podrobné informace týkající se zimní údržby a operačního plánu zimní údržby naleznete na webových stránkách
technických služeb města Olomouce.
-

KMČ Nedvězí žádala o informaci k opravě a statickému zajištění portálu a kaple v Nedvězí. PhDr. I. Slezáková
informovala KMČ, že statické zajištění kaple a oprava portálu proběhne v roce 2020.

-

KMČ Nedvězí žádala opravu smírčího kříže u pomníku padlých v I. světové válce. Uvádíme stanovisko MMOl.,
odboru majetkoprávního.
„V rozpočtu na opravu památek na rok 2020 máme již schválené jiné akce. V roce (2020) tedy zajistíme
vyhotovení restaurátorského záměru a následné vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče k
opravě. Oprava smírčího kříže by se realizovala v roce 2021.“ PhDr. I. Slezáková.

-

KMČ Nedvězí projednala a odsouhlasila pro rok 2020:

-návrh oprav chodníků a místních komunikací.

hlasování: pro návrh 9, proti 0, zdržel se 1.

-návrh využití finančních prostředků v oblasti estetizace.

hlasování: pro návrh 10, proti 0, zdržel se 0.

-návrh pořádání a realizaci kulturních akcí a oprav z prostředků KMČ. hlasování: pro návrh 10, proti 0, zdržel se 1.
Akce jsou uvedeny v příloze zápisu.
-

KMČ Nedvězí pověříla jednáním na MMOl odd. zeleně o ořezu a výsadbě nových stromů a keřů
pana Jana Voráče.

-

KMČ Nedvězí odsouhlasilo nákup a instalaci nové vývěsné tabule.

-

MČ Nedvězí obdržela několik (5 konkrétních) ústních stížností a připomínek k pořádání ohňostrojů v období
vánočních a novoročních svátků. Jedná se především o nebezpečí dopadu petard (nebezpečí požárů, poškození
majetku - aut, nemovitostí), obtěžování hlukem (negativní vliv na pejsky, malé děti a seniory), a především
nebezpečí úrazů. KMČ Nedvězí žádá spoluobčany při pořádání ohňostrojů o ohleduplnost a toleranci.
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VI. Nové požadavky
-

KMČ Nedvězí žádá o zachování sběrové soboty. Jelikož se jedná o příměstskou část, máme obavy z černých
skládek. Díky sběrovým sobotám černé skládky téměř vymizely.

-

KMČ Nedvězí žádá o kontrolu místní komunikace na ulici Rybniční, směr od prodejny COOP k místnímu rybníku.
Komunikace je znečištěna a okolí komunikace je rozježděné od nákladních automobilů a strojů firmy, která
realizovala rozkopávky v Nedvězí. Dále žádáme o kontrolu, zda nedošlo k poškození komunikace, především
krajnic.

-

Dále KMČ žádá o kontrolu opravy části komunikace Neklanova a to k č.p. 25. Původní stav komunikace byl
zpevněný povrch, nyní došlo k opravě navezením drobného makadamu asi 10 cm, tím pádem k zasypání
kanalizačních a vodovodních poklopů. Dále je obtížná manipulace s odpadovými nádobami. V případě sněžení
bude obtížné shrnutí sněhu mimo komunikaci.

VII. Usnesení
Zápis byl hlasitě přečten a bylo hlasováno: Pro10, proti 0, zdržel se 0. Zápis byl schválen.
VIII. Závěr
Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod.
Příští schůze se bude konat dne 10. 2. 2020 v 18:00 hod. v Nedvězí , Jilemnického 29.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz, předseda KMČ
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