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                               Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 14.12.2020  

 
I.Zahájení 

Schůzi zahájil a řídit bude předseda KMČ Luboš Černohouz.  

 

II. Prezence 

  

                          Přítomni:      předseda   :   Luboš Černohouz 

                                               členové    :   Alena Ovečková,  ,  

                                               Milena Černohouzová,  Josef  Baláš, Ing. Viliam Tomčan 

                     Ivana Fišerová,  Ing. Alois Tvrdý, Jan Voráč, Mgr. Miroslav Gajdůšek 

Omluveni:    Mgr. Lenka Vepřeková, Mgr. Jan Nykl 

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

Hosté:                

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 –Po telefonické konzultaci 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. 

 

-  Oprava ochozu rybníka. Práce byly  v 9/2020 zahájeny, nový termín dokončení  je v 12/2020. 

 

- 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 Nedvězí  upozorňuje občany na  změnu jízdního řádu linky č. 28 MHD. Změny jsou umístěny na stránkách 

KMČ. 

 

- 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.   

 

 

 V.   Nové body 
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- Předseda KMČ informoval členy KMČ o jednání s Radou města Olomouce, které proběhlo 7. 12. 2020. Body jednání: 

1. Investiční požadavky městské části Nedvězí ( přechod Jilemnického-Neklanova,chodník Prašná k fotbalovému 

hřišti). Způsob projednání a zařazení požadavků KMČ do plánu realizace investic. 

2. Dopravní situace v městské části Nedvězí. Předseda požádal o pomoc při řešení dopravních problémů. 

3. Žádost o zařazení cyklostezky Nedvězí-Slavonín do plánu realizace projektové dokumentace. 

      Rada města přislíbila, že se bude výše uvedenými požadavky zabývat. 

- Na základě požadavku občanů, předložila KMČ Nedvězí MMOl umístění věžních hodin na zvonici místní kaple. Odbor 

majetkoprávní předložil tento požadavek památkářům MMOl.  

 

 VI. Nové požadavky 

- KMČ Nedvězí žádá odbor životního prostředí o informaci, zda a kdy proběhne předání provedených prací na 

odstranění náletových a proschlých větví v háječku. KMČ má zájem účastnit se závěrečného převzetí a 

upozorňuje na nedokončený a nedokonalý úklid v tomto prostoru. 

 

- 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 4. 1. 2021 v 18:00 hod. v Nedvězí , Jilemnického 29. 

 

 

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

                                                                                                                          


