Komise městské části č. 9 – Nedvězí
Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 1.6.2020
I. Zahájení
Schůzi zahájil a řídit bude předseda KMČ Luboš Černohouz.
II. Prezence
Přítomni:

předseda : Luboš Černohouz
členové : Alena Ovečková, Mgr. Miroslav Gajdůšek, Mgr. Jan Nykl
Milena Černohouzová, Josef Baláš, Ing. Viliam Tomčan
Ivana Fišerová, Ing. Alois Tvrdý, Jan Voráč, Mgr. Lenka Vepřeková,
Omluveni : 0
Přítomno : 11 členů KMČ, KMČ Nedvězí je usnášení schopná.
Hosté

: strážník Miroslav 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 11, proti 0, zdrželo se 0. Program byl schválen.

IV. Otevřené body
-

Městská policie Olomouc – KMČ žádá o kontrolu parkování vozidel, konkrétně spojnice ulice Prašná
a Jilemnického. Dále 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 a také s občany.

-

KMČ Nedvězí informuje občany, že 13.6.2020 proběhnou Nedvězské slavnosti.

-

KMČ Nedvězí žádá o kontrolu místní komunikace na ulici Rybniční, směr od prodejny COOP k místnímu rybníku.
Okolí komunikace je rozježděné od nákladních automobilů a strojů od firmy, která prováděla uložení elektro
kabelů do země. Dále žádáme o kontrolu, zda nedošlo k poškození komunikace, především krajnic. Dále došlo
k poškození vysazených stromů a některé chybí.

-

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

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 informaci o možném zahrazení soukromé komunikace p.č. 120/68 v k.ú. Nedvězí.
KMČ žádá MMOl o informaci k této skutečnosti tak, aby se KMČ mohla k tomuto záměru vyjádřit. Tato
komunikace je dnes veřejně přístupná a je využívána.

-

KMČ žádá o možnost diskutovat návrh investic a oprav pro rok 2020 – 2024. Dle našeho názoru jsou potřeby
občanů odlišné od předloženého návrhu oprav a investic.

-

Občané Neklanovy ulice žádají o opravu vozovky po rozkopávce. Jedná se o překopání vozovky před. p. č. 392

-

KMČ Nedvězí žádá o informaci ke stavu opravy ochozu rybníka.

-

KMČ Nedvězí žádá účast Ing. Zdeňka Bogoče, vedoucího odboru strategie a řízení, na jednání KMČ Nedvězí .
Předmětem jednání bude dopravní situace v Nedvězí. Žádáme o informaci, zda a kdy se Ing. Bogoč
jednání zúčastní.

-

KMČ Nedvězí žádá o kontrolu úpravy a uvedení do původního stavu prostor po rozkopávkách uložení elektro
kabelů.

-

Občané městské části Nedvězí žádají o informaci k navážení kalů z ČOV na betonové plato na p.č.1246.
Občané si stěžují na nesnesitelný zápach a znečišťování vozovky.

V. Nové body
- KMČ Nedvězí obdržela žádost paní Janákové o projednání a stanovisko k připravované stavbě penzionu.
Jedná se o stavbu na parcelách č. 6, 22, 299 a 300/3.
KMČ Nedvězí projednala žádost paní Ireny Janákové, Jilemnického 58. KMČ konstatuje, že není účastníkem
územního řízení a nepřísluší jí se k této žádosti vyjadřovat.
Hlasovalo: pro 9, proti 0, zdrželo se 2
VI. Nové požadavky
-

KMČ Nedvězí nesouhlasí s postupem magistrátu města Olomouce ohledně sečení travnatých ploch. Do dnešního
dne, tedy 1.6.2020, nebyla provedena žádná seč trávy. Zaslané plány sečí jsou rušené. Travnaté plochy jsou
zarostlé nejen trávou, ale také bodláky, plevelem různého druhu. Občané si stěžují na zvýšený počet klíšťat, rodiče
nechodí na dětské hřiště. Tráva dosahuje výšky až 1metr. Žádáme o nápravu této situace, to je okamžité posečení
ploch a dodržování počtu a plánu sečí.

-

KMČ Nedvězí důrazně žádá o pravidelný úklid dětského hřiště ( odpadků, větví, atd.) a také pravidelnou seč trávy
nezávisle na sčení ostatních travnatých ploch.

-

KMČ Nedvězí žádá odbor majetkoprávní o informaci k opravě smírčího kříže a portálu kaple v Nedvězí. Obě akce
byly předjednány v loňském roce s PhDr. Slezákovou.

-

KMČ Nedvězí upozorňuje na propadenou vpusť povrchové kanalizace před domem č.p.99/9, a před domem
č.p.18/35.
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VII. Usnesení
Zápis byl hlasitě přečten a bylo hlasováno: Pro11, 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 6.7. 2020 v 18:00 hod. v Nedvězí , Jilemnického 29.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz, předseda KMČ

3

