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                               Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 13.7.2020  
 

I. Zahájení  

Schůzi zahájil a řídit bude předseda KMČ Luboš Černohouz.  

 

II. Prezence  

                         Přítomni:      předseda   :   Luboš Černohouz 

                                              členové    :   Alena Ovečková,  Mgr. Jan Nykl     

                                              Milena Černohouzová,  Josef  Baláš,  Ing. Viliam Tomčan 

                     Ivana Fišerová,  Ing. Alois Tvrdý, Jan Voráč,  ,                                                

Omluveni :  Mgr. Lenka Vepřeková, Mgr. Miroslav Gajdůšek,   

Přítomno  :  9 členů KMČ, KMČ  Nedvězí je usnášení schopná. 

 

Hosté       : zástupce ředitele MPO Mgr. Tomáš Musil, strážník MPO Miroslav Dostál,                    

                  vedoucí odboru strategie a řízení Ing. zdeněk Bogoč 

           

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 9, 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. 

- Mgr. Musil seznámil členy KMČ s kompetencemi městské policie. Přislíbil častější přítomnost strážníků MPO 

v městské části Nedvězí. Ohledně měření rychlosti doporučil obrátit se na odbor KMČ a požádat paní Horňákovou 

o zaslání požadavku na měření rychlosti státní policii.  Parkování vozidel na zelených plochách a chodnících bude 

dále důsledně kontrolováno a přísněji hodnoceno.     

 

- 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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Odpověď pana Halinára – TSMO: 

       -          Vlastní výkop je zapraven, kamenivo 4/8 které bylo navezeno na celou šíří komunikace, zřejmě v dobrém 

úmyslu a nad rámec rozkopávky, bylo cca 12. 5. 2020 na žádost člena KMČ odstraněno a odvezeno, byl vyčištěn 

odtokový žlab u vozovky. Je třeba říci, že názory obyvatel se různí – jeden chce ponechat původní stav, druhý by 

uvítal stříkanou metodu, třetí chce asfaltový povrch. Již 16.6.2020 jsem dostal od člena KMČ mail, že občanům se 

povrch nelíbí, protože před rozkopávkou byl rovnější. Dle mého názoru by si měli občané sjednotit názor na 

požadavky na uvedený úsek a tyto řešit nějak koncepčně spolu s komisí ( toto jsem řekl i občanům bydlících v tomto 

úseku), z hlediska rozkopávky si myslím, že je zatím vše v pořádku pokud se neprojeví nějaké lokální propady.  

- 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.               

-  KMČ Nedvězí žádá o informaci ke stavu opravy ochozu rybníka. Dle informace paní Brázdové z odboru   

majetkoprávního, má být oprava ochozu realizována do konce měsíce července. 

- Jednání KMČ Nedvězí se účastnil Ing. Zdeňk Bogoč, vedoucího odboru strategie a řízení. 

Ing. Bogoč informoval členy KMČ, že MMOl inicioval jednání s olomouckým krajem o omezení nákladní 

dopravy v městských částech a vesnicích v okolí Olomouce. V současné době se zpracovává studie, která popíše 

řešení průjezdu nákladních vozidel okolím Olomouce. 

Dále informoval o skutečnosti, že se zpracovává studie kruhového objezdu v městské části Nedvězí. 

Dále proběhla diskuse o přípravě investic pro rok 2021. Členové KMČ Nedvězí sdělili Ing. Bogočovi,                  

že  prioritou občanů v oblasti investic do dopravních opatření vedoucích k bezpečnosti v dopravě  pro rok 2021    

je jednoznačně  realizace přechodu na ulici Jilemnického a Neklanovy. Požádali Ing. Bogoče, aby tuto informaci 

přenesl do rady MMOl. 

 

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

kabelů. Kontrola  úpravy travnatých ploch proběhla 10.7.2020 ve 13 hod. 

 

- 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.  

   

- KMČ Nedvězí nesouhlasí s postupem magistrátu města Olomouce ohledně sečení travnatých ploch. 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 sečení ostatních travnatých ploch.    
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V.   Nové body 

      

 

VI. Nové požadavky 

 

-KMČ Nedvězí žádá o sečení trávy na městských pozemcích a na dětském hřišti. 

 

VII. Usnesení 

 

      Zápis byl hlasitě přečten a bylo hlasováno: Pro9, 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 3.8. 2020 v 18:00 hod. v Nedvězí , Jilemnického 29. 

 

 

 

 

Zápis zapsala: Alena Ovečková                     Zápis schválil: Luboš Černohouz, předseda KMČ 

                                                                                                                          


