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Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 6.9.2021 

 

I. Zahájení 

 

          Jednání KMČ zahájil a řídit bude předseda KMČ Luboš Černohouz. 

           

II. Prezence 

  

          Přítomni:      

          předseda:  Luboš Černohouz 

          členové:   Alena Ovečková, Josef Baláš,   Mgr. Jan Nykl   ,                                   

                           Milena Černohouzová, Ing. Viliam Tomčan, Ivana Fišerová,    

                           Jan Voráč, , Ing. Alois Tvrdý                                             

 

Omluveni:    Mgr. Lenka Vepřeková, Mgr. Miroslav Gajdůšek 

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

Hosté:           Městská policie, strážník Dostál  

               

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 9, proti 0, zdrželo se 0. Program byl schválen.  

 

IV. Otevřené body 

 

- Městská policie Olomouc 

1. KMČ Nedvězí žádá o kontrolu rychlosti vozidel na příjezdových cestách do Nedvězí. 

2. KMČ Nedvězí žádá o kontrolu parkování na trávníku, chodnících, místních 

komunikacích   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- KMČ Nedvězí žádá o opravu výtluků na místní komunikaci ulice U Romzy, a to 

především od ulice Jilemnického k potoku Romza. Oprava byla provedena 



1 

Komise městské části č. 9 – Nedvězí  
 

2 

 

-   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 žádá o vynětí z pachtu a obnovení polních cest. Jedná se o tato p. č. v k. 

ú.   

  Nedvězí -  376, 362, 370,329/1, 373. V k. ú. Slavonín 1201, 1000/14, 1000/24, 1206/3,  

  1000/35. V k.ú. Nemilany 1102/7,1195. KMČ Nedvězí plánuje na těchto parcelách 

  a v souladu s požadavky občanů výsadbu stromů a keřů. Výsadba bude sloužit jako  

  odhlučnění od dálnice, jako remízky pro zvěř a také poslouží k zadržování vody 

v krajině. 

  

- 4. 6. 2021 proběhlo místní šetření na p. č. 382/8 (háječek). Přítomní byli zástupci KMČ 

Nedvězí, technických služeb a životního prostředí. Předmětem jednání bylo dokončení 

úklidu větví a kmenů po kácení pracovníky Povodí Moravy. Způsob a termín dokončení 

prací bude projednán s Povodím Moravy. 

 

-    KMČ Nedvězí obdržela žádost manželů Tesařových o zřízení nového chodníku k domu  

na adrese Štúrova 169/15. Jedná se o chodník v délce  přibližně 200 m. Důvodem je 

především bezpečnost obyvatel městské části Nedvězí. KMČ tuto žádost projedná na odboru 

koncepce a rozvoje – ODUR bere na vědomí 

KMČ Nedvězí žádá o prověření odtoku dešťových vod před domem Jilemnického 19. Při 

větších dešťových srážkách dochází k zatopení rigolů – po telefonickém upřesnění požadavku 

s předsedou KMČ bylo konstatováno, že se jedná o ucpanou propust pod sjezdem k nemovitosti. Dle zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, § 14, odst. 2, písm. a) součástmi ani 

příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti (byť by jejich 

stavby byly umístěny na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce). 
Vlastník sjezdu nebo nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně propustku (vyhláška 104/1997 Sb., § 

12, odst. 6). Z výše uvedených důvodů nemůže být realizace Vámi požadované opravy provedena z finančních 

prostředků našeho odboru. 
 

- 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. Realizováno. 

 

- 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.  Žádost  
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o doplnění separačních nádob byla projednána na odboru odpadového hospodářství.   

Bylo přislíbeno doplnit nádoby na stanovišti Jilemnického u COOP a u fotbalového hřiště 

o dvě nádoby na plast a papír. Dále pak monitorování stanoviště u prodejny COOP. 

 

- 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. To, že je značka umístěna dle projektu, je v pořádku. Domníváme 

se ale, že je nutné ještě doplnit značku na sjezd z dálnice u Olšan. KMČ Nedvězí žádá     

o opětovné projednání požadavku za účasti člena KMČ Nedvězí.  

Požadavku bude vyhověno. Odpovědnost: ODUR   

 

- KMČ Nedvězí žádá o pravidelné sečení trávy a odstranění trávy z dlažby na dětském 

hřišti Jilemnického 29. 

 

    KMČ Nedvězí žádá občany o omezení činností, které svou hlučností obtěžují okolí. Jedná    

    se o řezání dřeva, sekání trávy, hlučná hudba apod. a to v sobotu v odpoledních  hodinách,  

    v neděli a svátečních dnech. Děkujeme všem ohleduplným spoluobčanům.   

 

V. Nové body 

 

- KMČ Nedvězí schválila:  

1. Opravu vstupu do kulturního domu na p. č. 146, dle nabídky firmy Lehký. Cena je 

stanovena dohodou a činí 47.120,- Kč, včetně DPH. 

2. Osazení prostoru obrubníkem, cena dle nabídky firmy Lehký. Cena je stanovena    

     dohodou a činí 9.600,-Kč, včetně DPH.                                                                             

     Hlasováno: pro 9, proti 2,  zdržel se 0.  

Proti tomuto návrhu byl dán protinávrh panem Voráčem a to na ořez břízy na dětském 

hřišti. Předseda KMČ upozornil na možnost ořezu břízy ze strany odboru životního 

prostředí a navrhl prověřit tuto možnost na MMOl. V úterý oznámil členům KMČ e-

mailem, že již byla vystavena objednávka na ořez břízy a není tedy třeba se návrhem pana 

Voráče dále zabývat. Předseda KMČ obvolal telefonicky členy KMČ a vyzval je ke 

stanovisku k navrženému bodu. Devět členů hlasovalo pro, dva členové proti. Jelikož pan 

Voráč se vyjádřil proti  již e-mailem, předseda pana Voráče již telefonicky nekontaktoval. 

Jelikož se o tomto bodu hlasovalo  v úterý, hlasování se účastnili i dva členové KMČ 

Nedvězí, kteří byli v pondělí z jednání KMČ omluveni. 
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- KMČ Nedvězí oznamuje občanům, že 18. září 2021 proběhne v městské části Nedvězí 

celostátní akce „ Ukliďme Česko“. Sraz účastníků je 18.9.2021 v 9 hod. u prodejny 

COOP. 

  

    VI. Nové požadavky 
 

- KMČ Nedvězí žádá o řešení snížení a kontroly rychlosti v okolí fotbalového hřiště na 

ulici Jilemnického. Je zde značný pohyb dětí a rodičů. Vznikají zde nebezpečné situace. 

KMČ žádá o jednání  za účasti KMČ Nedvězí. 

 

- KMČ Nedvězí žádá odbor investic o reklamaci parkovacího pásu na ulici Rybniční. Dále 

pak popraskané vozovky na ulici Rybniční od prodejny COOP k rybníku. Reklamace byla 

doporučena panem Šulcem při prohlídce poškozené vozovky a parkovacího pásu. Oprava 

byla provedena v 8/2021. 

 

- KMČ Nedvězí obdržela žádost paní Jany Kvietkové na odstranění dvou stromů (borovic) 

na p. č. 109/2. Stromy jsou proschlé a ohrožují její nemovitost na adrese Olomouc  - 

Nedvězí, Neklanova 25.  

 

- KMČ Nedvězí žádá o řešení stanoviště tříděného odpadu u fotbalového hřiště. 

 

- KMČ Nedvězí žádá o přemístění nádob na tříděný odpad z ulice Peckova na ulici Štůrovu 

na p. č. 292/3. Jedná se kontejnery na sklo. 

 

- KMČ Nedvězí žádá na základě požadavků občanů následující úpravu dopravního značení:  

      1. Ulice Neklanova – umístit značku „Zóna 30“. 

      2. Ulice Prašná, ze strany ulice Neklanovy, omezení tonáže vozidel na 6,5t, max. rychlost 

          30km/h, upozornění na chodce na silnici (A12a), instalovat zpomalovací práh.       

          Občané s umístěním zpomalovacího prahu souhlasí. 

      3. U hřbitova, ze strany od Slavonína, umístit značku Chodci (A12a). 

      4. Dopravní značku „stání povoleno po dobu 30 min“, u prodejny COOP, nahradit  

         dodatkovou tabulkou „stání povoleno po dobu 30 min., v pracovní dny v době  

         od 7.00 do 17.00 hod.“ 

VII. Usnesení 

Zápis byl odsouhlasen a o zápisu bylo hlasováno: Pro 8, proti 1, zdržel se 0. Zápis byl 

schválen. 
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VIII. Závěr  

 

 Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. 

 Příští schůze se bude konat dne 4.10.2021 v 18:00 hod. v budově na ul. Jilemnického 29,   

 Olomouc – Nedvězí 

 

 

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

                              KMČ 

 


