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Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 1. 3. 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 – na žádost pana Korhoňe je přílohou zápisu odpověď na požadavky KMČ Nedvězí. 

KMČ Nedvězí děkuje za obsáhlou odpověď a za snahu vysvětlit kompetence MPO. 

KMČ Nedvězí žádá o kontrolu cyklostezky z Nedvězí do Bystročic. Na stezce se pohybují vozidla, jsou tam 

koleje od vozidel. 

- 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 

 

V. Nové body 

- KMČ Nedvězí pořádá 27. 3. 2021 celostátní akci „Ukliďme Česko“ v našem případě „Ukliďme Nedvězí“. Zájemci o 

pomoc při úklidu se sejdou 27. 3. 2021 v 9.00 hod. před prodejnou COOP v Nedvězí.  K dispozici budou rukavice a 

igelitové pytle na odpad.   AKCE SE USKUTEČNÍ POUZE V PŘÍPEDĚ, ŽE BUDE POVOLENA MMOl.    

-                                                                                                                              Hlasování:  Pro 10, proti 0, zdržel se 1                                        
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- KMČ Nedvězí odsouhlasila opravu laviček u rybníka a lavičky u pomníku padlých v I. Světové válce 

-  

- ESTETIZACE – KMČ Nedvězí  navrhuje v rámci estetizace 2021: 

- 1. realizace dřevěné pergoly v prostoru za kulturním domem, včetně přípravy prostoru pro dětský koutek.  Dokončení 

estetizace z roku 2020.  

- 2. umístění tří laviček u rybníka. KMČ Nedvězí pověřilo výběrovým řízením, návrhem umístění a projednáním na 

MMOl  pana Voráče. Předseda vystaví zplnomocnění.  

KMČ Nedvězí předloží další návrhy na projekty z prostředků estetizace tak, aby přidělené finanční prostředky byly 

v roce 2021 efektivně využity.                                                                 Hlasování bod1: pro 10, proti 1, zdržel se 0 

                                                                                                            Hlasování bod2: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

-  Na ulici Kubisova jsou vyježděné, hluboké koleje od motorových vozidel zajíždějících k domu bez označení a č.p. 

KMČ prověří důvod tohoto stavu. 

 

- VI. Nové požadavky 

 

 

- KMČ Nedvězí žádá o úklid cyklostezky Nedvězí – Bystročice. Na a v okolí cyklostezky je množství  štěrku, hlíny 

a také psích exkrementů. Dále žádáme o zajištění vjezdu na cyklostezku tak, aby tam nemohla vjíždět motorová 

vozidla. 

- KMČ Nedvězí žádá o opravu výtluků na místní komunikaci ulice U Romzy a to především od ulice Jilemnického 

k potoku Romza. 

- V loňském roce byl opraven povrch části ulice Štúrova. Jelikož vozidla jezdí mimo komunikaci a tím se bortí 

okraje vozovky, žádáme o umístění plechových označníků, které vymezí šíři vozovky.  Podobně jsme vyřešily 

stejný problém u křižovatky ulic Štúrovy a Rybniční. Umístění plechových označníků opětovně požadujeme na 

ulici Rybniční, od prodejny COOP k rybníku. Stejný problém s nedodržováním šíře vozovky a vjíždění do 

zelených pásů. 

 

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 5. 4. 2021 v 18:00 hod. v Nedvězí, Jilemnického 29. 

 

 

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

 


