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Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 1. 2. 2021 

 
I.Zahájení 

 

Internetovou diskusi zahájil a řídit bude předseda KMČ Luboš Černohouz. Jednání KMČ bude z rozhodnutí MMOl 

probíhat  formou e-mailové komunikace. Z této komunikace bude vyhotoven zápis, o kterém bude hlasováno. 

 

II. Prezence 

  

 Internetové komunikaci přítomni:      předseda:      Luboš Černohouz 

                                    členové:       Alena Ovečková,  Mgr. Lenka Vepřeková,  Jan Voráč, Josef Baláš 

                                                                                  Milena Černohouzová, Ing. Viliam Tomčan, Mgr. Jan Nykl 

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

 

Omluveni:                                         

Přítomno:    11 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 11, 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 Nedvězí žádá městskou policii o informaci, zda je monitorováno uložiště tříděného odpadu u prodejny 

COOP. Množí se zde černé skládky.  

 

- Oprava ochozu rybníka. Práce byly v 9/2020 zahájeny, nový termín dokončení  je v 5/2021. 

  

- 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. Termín ukončení veřejné diskuse byl 31.1.2021 

- Na základě požadavku a návrhu občanů, předložila v rámci estetizace KMČ Nedvězí MMOl návrh na umístění věžních 

hodin na zvonici místní kaple. Odbor majetkoprávní předložil tento požadavek k posouzení na odbor památkové péče 

MMOl.  

- Předseda KMČ seznámil s požadavkem občanů vysadit v rámci estetizace keře na parcelách 370, 371, 373, 374, 

376, 384, 1203,1209. Jedná se o polní cesty.  

- Návrhy na estetizaci budou projednány KMČ v průběhu měsíce února. 
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-  KMČ Nedvězí navazuje na informaci předsedy KMČ o jednání s Radou města Olomouce dne 7. 12. 2020. KMČ 

Nedvězí žádá o informaci, jak má KMČ dále v projednaných oblastech, (doprava, investice, cyklostezka) 

postupovat. Předseda KMČ jednal 25. 1. 2021 na odboru investic o předložených návrzích investičních akcí pro 

toto volební období. V měsíci únoru obdrží KMČ dotazník, ve kterém KMČ doplní požadavky na investiční akce 

dle priorit občanů městské části Nedvězí. 

- 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. 

      Odpověď MMOl:  

- v období vegetace 2021 bude posouzena míra proschnutí korun  stromů - břízy nacházejícího se na ulici Jilemnická 
(v areálu dětského hřiště) a javoru nacházejícího se na ulici Neklanova x Prašná. 

- 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. 

 

 V.  Nové body 

 

- Na základě požadavku občanů, KMČ Nedvězí zajistí v průběhu roku 2021 přípravu pro bruslení v zimních 

měsících. Zajistí jeden kus hadice, nové hrablo a přípravu pro napojení hadice na rozvod vody.  

 

VI. Nové požadavky 

- KMČ Nedvězí žádá o umístění dopravní značky „ Parkování povoleno po dobu 30 min.“ na parkovišti u hřbitova.        

Na parkovišti parkují a nocují především polské kamiony. 

- KMČ Nedvězí žádá o opravu kanálové vpusti před domem č.p. 2.na ulici Jilemnického. Požadavek byl zaslán               

na pana J Šulce. 

- KMČ Nedvězí žádá o opravu rozbitého okna v garáži budovy Jilemnického 29. 

- KMČ Nedvězí žádá předat zápis odpovědnému pracovníkovi městské policie k odpovědi na požadavek KMČ. 

VII. Usnesení 

Zápis byl odsouhlasen a o zápisu 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 1. 3. 2021 v 18:00 hod. v Nedvězí, Jilemnického 29. 

 

 

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

 


