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Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 12. 4. 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:    0                                     

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  

- 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 cyklostezky z Nedvězí do 

Bystročic. Na stezce se pohybují vozidla, jsou tam koleje od vozidel. 

Dále KMČ žádá o kontrolu ulice Kubisova. Na komunikaci je navezen betonový odpad 

v délce asi 50m, nahlášeno na stavební úřad.   
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-    KMČ Nedvězí žádá o opravu kanálové vpusti před domem Jilemnického 33/54. 

 

Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce jako zástupce vlastníka 

místních a části účelových komunikací ve vlastnictví statutárního města Olomouce obdržel 

Vaši žádost o prověření stavu komunikace u vpusti na rohu domu na ul. Jilemnického 33/54, 

Olomouc (viz níže).  

Stav komunikace byl prověřen při místním šetření a byla pořízena fotodokumentace. 

Předmětnou opravu jsme zařadili do evidence hlášených závad. 

Povrch vozovky byl vyhodnocen jako zhoršený. Jelikož je vozovka ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce a šachta včetně mříže je ve správě Moravské vodárenské, a.s., 

bude potřeba jistá koordinace při provádění prací. Proto bude lokální oprava uvedeného 

úseku provedena dle klimatických podmínek a kapacity dodavatelských firem v průběhu 

letních měsíců letošního roku. 

 

- KMČ Nedvězí schválila opravu kanálové vpusti před domem Jilemnického č .p. 2. 

 

 

V. Nové body 

- KMČ Nedvězí organizovala 27. 3. 2021 celostátní akci „Ukliďme Česko“ v našem 

případě „Ukliďme  společně Nedvězí“. Úklidu se účastnilo  34 občanů městské části 

Nedvězí (21 dospělých a 13 dětí). Bylo naplněno a k odvozu připraveno 27 

velkoobjemových pytlů, 8 pneumatik a velký plastový a kovový odpad. 

-  

- KMČ Nedvězí oznamuje občanům, že je možné požádat o vyhlášení informace 

v místním rozhlase. V případě takovéto potřeby je možné kontaktovat Bc. Danielu 

Horňákovou, pracovnici magistrátu a to na tel. čísle 602566528, nebo na e-mailu : 

daniela.hornakova@olomouc.eu. Paní Horňákovou je možné kontaktovat pro případ 

připomínek k funkčnosti rozhlasu.                                                                                                                                                                                 

. 

- KMČ Nedvězí odsouhlasila opravu laviček  a instalaci nových laviček u rybníka. 

Zástupce KMČ jednal dne 11. 3. 2021 na místě samém s panem Kolovratníkem a 

dohodli umístění tří laviček a jednoho setu (dvě lavičky a stůl) u rybníka.                                                                                             

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0   

            .                          

- ESTETIZACE – KMČ Nedvězí  odsouhlasila v rámci estetizace 2021: 

1. realizace dřevěné pergoly v prostoru za kulturním domem, včetně dětského koutku.  

Dokončení estetizace z roku 2020.                                                                                                                                 

mailto:daniela.hornakova@olomouc.eu
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Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0                                                                                           

.                      

2. Umístění dřevěných soch zvířat  u rybníka a na dětském hřišti. Je schválen záměr. 

KMČ očekává nabídku. 

3.   Předseda KMČ předložil návrh na revitalizaci umělého povrchu hřiště na volejbal, 

basketbal, nohejbal na dětském hřišti. KMČ Nedvězí žádá o vystavení objednávky.                                                                                                                     

Hlasování. Pro 11, proti 0, zdržel se 0                                                   

- V rámci Estetizace navrhují občané výsadbu růží na „trojúhelníku“ na křižovatce ulic 

Jilemnického, Peckova a Štůrova .                                                                                                                       

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

-                                                                                                                                                                                                                      

- Návrh občanů na umístění hracího prvku pro děti (skluzavka, prolézačky)  u rybníka. 

KMČ Nedvězí v současné době řeší umístění dřevěných prvků u rybníka. Po 

odsouhlasení typu, velikosti a počtu těchto dřevěných soch, bude KMČ řešit další možné 

využití prostoru kolem rybníka.                                                                                   

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

-  

-    KMČ Nedvězí v současné době řeší využití, způsob provozování a systém údržby a 

také celkovou rekonstrukci hřiště na plážový volejbal za kulturním domem. KMČ 

Nedvězí pověřila pana Gajdůška, Tomčana a Voráče, aby připravili návrh na využití,  

cenovou nabídku a způsob rekonstrukce. 

- Hlasování: pro 8, proti 2, zdržel se 1 

-                                                                                                                                                                                                         

. 

- KMČ Nedvězí žádá o dodání háku do brány na hřbitově. Po ztrátě háku se brána otevírá. 

V současné době je provizorně zavřena.                                                                                                 

.                                                      

- Občané městské části Nedvězí ( ulice Jilemnického, Peckova) nedostávají  do schránek 

Olomoucké listy. KMČ Nedvězí řeší tuto situaci s MMOl. Je přislíbena náprava 

 

- KMČ Nedvězí žádá o úklid cyklostezky Nedvězí – Bystročice. Na cyklostezce a v jejím  

okolí  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 označníků, které vymezí 

šíři vozovky.  Podobně jsme vyřešili stejný problém u křižovatky ulic Štúrovy a 

Rybniční. Umístění plechových označníků opětovně požadujeme na ulici Rybniční, od 
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prodejny COOP k rybníku. Stejný problém s nedodržováním šíře vozovky a vjíždění do 

zelených pásů. 

 

- KMČ Nedvězí odsouhlasila nákup 15 ks cedulek upozorňujících na zákaz venčení 

pejsků. 

 

- KMČ Nedvězí odsouhlasila opravu chodníku před budovou Jilemnického 29. Oprava 

projednána s odborem dopravy, panem Šulcem a panem Čechem z TSMO.           

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

- Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla, že před Velikonocemi se v naší 

městské části objevila „ Naučná stezka“ s tématem Velikonoc, která byla určená 

především pro děti.  KMČ Nedvězí děkuje autorům za příjemné zpestření nejen 

Velikonočních svátků ale také současné „doby covidové „ Děkujeme tedy manželům 

Janečkovým. 

 

VI. Nové požadavky 

- KMČ Nedvězí žádá o odstranění starých amplionů místního rozhlasu ze sloupů 

veřejného osvětlení. 

 

- KMČ Nedvězí žádá o jiné umístění značky „ Zákaz vjezdu vozidel tranzit nad 12 tun“. 

Tato  značka je umístěna před křižovatkou ulic Jilemnického, Peckova směrem od 

Bystročic. Dle  našeho názoru, řidič,  který s takovýmto vozidlem přijede ke značce, 

nemá možnost se od značky vrátit a pojede dál. Značku je nutno umístit na sjezd 

z dálnice u Olšan. Značka v Bystročicích také nic neřeší, i zde bude problém se 

s kamionem otočit. 

 

 

- KMČ Nedvězí žádá o vyznačení žluté čáry- vodorovné dopravní značky V12c - na 

vjezdu do ulice Peckova a do v délce 15 m. Již několikrát diskutováno a odsouhlaseno. 

Projednáno s panem Holým.  

 

- KMČ Nedvězí žádá o umístění nového amplionů místního rozhlasu v prostoru bytovek č. 

54, 56, 58. Dále není slyšet rozhlas na Jilemnického 33, Jilemnického 15, Štúrova 7, 

Peckova 2, Prašná 133. Občané si také stěžují na krátkou znělku, nestačí vyjít z domu. 

Žádáme o prodloužení úvodní melodie, nejlépe pěknou píseň. 

 

- KMČ Nedvězí žádá o odstranění trávy z dlažby na dětském hřišti Jilemnického 29. 

VII. Usnesení 
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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 3. 5. 2021 v 18:00 hod. v Nedvězí, Jilemnického 29. 

 

 

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

KMČ 

 


