Komise městské části č. 9 – Nedvězí
Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 5.10.2020
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, Ing. Viliam Tomčan
Ivana Fišerová, Ing. Alois Tvrdý, Jan Voráč,
Omluveni: Mgr. Miroslav Gajdůšek
Přítomno: 10 členů KMČ, KMČ Nedvězí je usnášení schopná.
Hosté:
strážník MPO Miroslav Dostál, za děti Michal Baláš
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 Nedvězí žádá o kontrolu dodržování vyhlášek MMOl.
KMČ Nedvězí žádá městskou policii o možnost zařazení městské části Nedvězí do plánu měření rychlosti pro rok
2021, popřípadě projednání této možnosti s Policií české republiky.

-

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

-

V 9/2020 proběhlo jednání předsedy KMČ Nedvězí p .Černohouze a náměstka pro investice MMOl
JUDr. Majora. Předseda KMČ informoval JUDr. Majora o prioritách občanů Nedvězí pro rok 2021.
Jedná se především o:
1. Přechod na ulici Jilemnického a Neklanova
2. Chodník od ulice Prašná k fotbalovému hřišti
3. Dopravní situace v Nedvězí
4. Předseda KMČ požádal o urychlené dokončení propustku a přemostění potoku Romza na Prašné ulici.
Náměstek Major informoval předsedu KMČ o přípravě rozpočtu a investic pro rok 2021 a přislíbil projednat
požadavky KMČ Nedvězí v rámci této přípravy.
Předseda KMČ Nedvězí pozval náměstka primátora JUDr. Majora na jednání KMČ Nedvězí v 11/2020
popřípadě 12/2020, dle možností JUDr. Majora..

-

Oprava ochozu rybníka. Práce byly v 9/2020 zahájeny, nový termín dokončení je v 10/2020.
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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. Majitelé pejsků jsou povinni vodit pejsky na vodítku, dbát
na úklid exkrementů svých pejsků, pokud pejsek není na vodítku, musí mít ochranný náhubek.

-

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 proběhli 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.

-

Dne 19.9.2020 proběhla akce „Ukliďme Nedvězí“. KMČ Nedvězí děkuje občanům, kteří se akce zúčastnili.

-

Na základě požadavku KMČ jsou umístěny kontejnery 240 l na papír a plasty u budovy Jilemnického 29.
KMČ Nedvězí žádá návštěvníky dětských hřišť, aby kontejnery využívali.

V. Nové body
-

KMČ Nedvězí schválila opravu chodníku na ulici Jilemnického před budovou č.29. Oprava bude provedena
v měsíci říjen, listopad.

-

KMČ Nedvězí žádá spoluobčany o návrhy na „Estetizaci“ na rok 2021. Návrhy se mohou týkat oprav a nákupu
laviček, odpadkových košů, info tabulí, vybavení venkovních prostor a hřišť, úpravy zeleně, výsadby stromů
a keřů, odstranění černých skládek, náletů, pořízení soch. Náměty můžete v písemné podobě předat členům KMČ,
popřípadě poslat na adresu kmc09@olomouc.eu.

-

KMČ Nevězí pověřila jednáním s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství o možné výsadbě stromů
a keřů pana Jana Voráče.

-

KMČ Nedvězí oznamuje občanům návrhy na změnu jízdního řádu linky č. 28 MHD.

Linka 28 z Nedvězí odjezd v 7:10 – KMČ navrhuje přesunout na 7:15
Linka 28 z Tržnice odjezd 14:25 – KMČ navrhuje přesunout na 14:20 , linka na zastávce Slavonín křižovatka bude čekat
na linku č.17 z Nemilan – příjezd 14:29
Linka 28 z Tržnice odjezd 15:25 – KMČ navrhuje přesunout na 15:10
Linka 28 z Tržnice odjezd 16:25 – KMČ navrhuje přesunout na 16:10
Linka 28 z Nedvězí odjezd 16:50 – KMČ navrhuje přesunout na 16:35
Bylo dohodnuto zavedení nového spoje z Tržnice do Nedvězí v 18:00

VI. Nové požadavky
-

KMČ Nedvězí žádá o posouzení zdravotního stavu břízy na dětském hřišti u budovy Jilemnického 29 a javoru na
křížení ulic Neklanova, Prašná, Jilemnického – u bývalé hasičárny. Oba stromy jsou proschlé a tím pádem
nebezpečné pro občany a především děti.

VII. Usnesení
Zápis byl hlasitě přečten a bylo hlasováno: Pro10, proti 0, zdržel se 0. Zápis byl schválen.
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VIII. Závěr
Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod.
Příští schůze se bude konat dne 2.11. 2020 v 18:00 hod. v Nedvězí , Jilemnického 29.

Zápis zapsala: Alena Ovečková

Zápis schválil: Luboš Černohouz, předseda KMČ
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