Komise městské části č. 9 – Nedvězí
Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 7.9.2020
I. Zahájení
Schůzi zahájil a řídit bude předseda KMČ Luboš Černohouz.
II. Prezence
Přítomni:

předseda : Luboš Černohouz
členové : Alena Ovečková, Mgr. Jan Nykl , Mgr. Lenka Vepřeková
Milena Černohouzová, Josef Baláš, Mgr. Miroslav Gajdůšek, Ing. Viliam Tomčan
Ivana Fišerová, Ing. Alois Tvrdý, Jan Voráč,

Omluveni :
Přítomno : 11 členů KMČ, KMČ Nedvězí je usnášení schopná.
Hosté

: strážník MPO Miroslav Dostál,

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 Nedvězí žádá o kontrolu dodržování vyhlášek MMOl.

-

Na základě požadavku KMČ Nedvězí proběhlo jednání o dokončení opravy ochozu rybníka. Byl dohodnut
konečný termín opravy 30.9.2020.

-

KMČ žádá o možnost diskutovat návrh investic a oprav pro rok 2021 – 2022. Dle našeho názoru jsou potřeby
občanů odlišné od předloženého návrhu oprav a investic.

-

KMČ Nedvězí nesouhlasí s vyjádřením odboru OMZOH ze dne 1.9.2020 ani s postupem magistrátu města
Olomouce ohledně sečení travnatých ploch. Zaslané plány sečí nejsou dodržovány. 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 1 metr. Žádáme o nápravu této situace, to je okamžité posečení ploch
a dodržování počtu a plánu sečí. Dále žádáme o informaci, kdo je odpovědný za nedodržování plánu sečí a kdo
rozhoduje o jejich změnách a nových termínech. Poslední seč právě probíhá a kvalita provedené práce je dle
našeho názoru velmi špatná, plochy jsou nedosečené, „oškubané“, tráva je vyházena na chodníky a komunikace.
Žádáme o účast odpovědného pracovníka MMOl na nejbližším jednání KMČ Nedvězí, 5.10.2020.

-

KMČ Nedvězí žádá o pravidelný úklid dětského hřiště (odpadků, větví, atd.) a také pravidelnou seč trávy
nezávisle na sečení ostatních travnatých ploch. Dále žádáme o vyčištění chodníků od trávy.

-

KMČ Nedvězí děkuje panu Petrovi Komínkovi a panu Jiřímu Bašnému za vyčištění rybníka od chaluh.
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-

KMČ Nedvězí upozorňuje občany o platnosti nové vyhlášky o venčení psů. Tuto vyhlášku je možné najít na
stránkách MMOl nebo na stránce www.nedvězí.eu.

V. Nové body
-

Dle informace paní Brázdové, odbor majetkoprávní, proběhne v měsíci září vyčištění rygolů.

- KMČ Nedvězí oznamuje občanům, že 10.10.2020 od 8.00 hod do 11.00 hod proběhne sběrová sobota. Kontejnery
budou umístěny na ulici Neklanova u bývalé hasičárny.
Předseda KMČ informoval členy o průběhu prací na místní kapli. V měsíci červenci a srpnu proběhly práce na
statickém posouzení stavby. Následně proběhly zajišťovací práce na kapli. Kolaudace bude 10.9.2020. V měsíci říjnu
a listopadu proběhnou opravy portálu kaple a smírčího kříže u pomníku padlých v I. světové válce.
ESTETIZACE – KMČ Nedvězí převzala vydlážděnou plochu na parcele 146. Plocha byla vydlážděná v rámci
estetizace 2020.
-

Dne 19.9.2020 proběhne akce „Ukliďme Nedvězí“. Zájemci se dostaví 19.9.2020 v 9.00 hod . k prodejně COOP.

VI. Nové požadavky
-

KMČ Nedvězí žádá o plánované zneprůjezdnění pro motorová vozidla nově opravené části ulice Štúrova.
Důvodem tohoto požadavku je především bezpečnost dětí v okolí mateřské školy.

-

KMČ žádá o umístění velkého kontejneru 240 l na papír a plasty u budovy Jilemnického 29. Umístit žádáme vedle
nádob na komunální odpad.

- 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 5.10. 2020 v 18:00 hod. v Nedvězí , Jilemnického 29.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz, předseda KMČ
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