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Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 3. 5. 2021 

 

I.Zahájení 

 

Jednání KMČ zahájil a řídit bude předseda KMČ Luboš Černohouz.  

 

II. Prezence 

  

          Přítomni:      

          předseda:        Luboš Černohouz 

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

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

                          Ing. Alois Tvrdý, Mgr. Miroslav Gajdůšek               

 

Omluveni:    MPO - strážník Miroslav Dostál, Jan Voráč                                     

Přítomno:    10 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 10, 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 50 m. 

KMČ žádá o kontrolu parkování u výjezdu z ulice Prašná na ulici Jilemnického, směr 

k fotbalovému hřišti. Parkují zde vozidla na chodníku a blízko hranice křižovatky. 
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KMČ žádá o kontrolu parkování vozidel na zelených pásech.                                                                                                                                                                                            

- ESTETIZACE – KMČ Nedvězí  odsouhlasila v rámci estetizace 2021: 

1. Realizace dřevěné pergoly včetně zastřešení v prostoru za kulturním domem, včetně 

dětského koutku.  Dokončení do 31.5.2021   

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

3. Revitalizace umělého povrchu hřiště na dětském hřišti.  

4. Výsadba růží na trojúhelníku bude provedena v měsíci květnu.  

5. 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 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 a dalších) nedostávají  do 

schránek Olomoucké listy. KMČ Nedvězí řeší tuto situaci s MMOl. V měsíci květnu 

proběhne kontrola distribuce. Na základě výsledků kontroly budou přijata opatření. 

 

- 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 

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 10, proti 0, zdržel se 0 
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V. Nové body 

 

- KMČ Nedvězí jedná s Českou inspekcí životního prostředí o zákazu navážení kalů  

  z čističek odpadních vod do katastru městské části Nedvězí. 

 

- KMČ Nedvězí projedná s odborem majetkoprávním obnovení polních cest v katastru   

  městské části Nedvězí. 

 

- KMČ Nedvězí zařadila do dlouhodobého plánu investic stezku pro chodce a cyklisty 

Nedvězí – Slavonín. 

 

   VI. Nové požadavky 

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

veřejného osvětlení. 

 

- KMČ Nedvězí žádá o dodatečné 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 odstranění dopravní značky na ulici Prašná. Po opravě propustku 

potoku Romza , je dopravní značka upozorňující na omezení tonáže bezpředmětná. 

 

 

- 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. Z důvodu parkování vozidel na výjezdu z ulice Peckova, 

dochází ke krizovým situacím. 

 

- 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. 
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- KMČ Nedvězí žádá o řešení stanoviště tříděného odpadu na ulici Jilemnického u 

obchodu COOP. Kontejnery jsou neustále přeplněné, odpad se potom skladuje kolem 

separačních nádob. Doporučujeme a žádáme o častější vyvážení nádob.   

 

-  

VII. Usnesení 

Zápis byl odsouhlasen a o zápisu bylo hlasováno: Pro10, 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 7. 6. 2021 v 18:00 hod. v Nedvězí, Jilemnického 29. 

 

 

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

                       KMČ 

 


