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Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 4. 10. 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   ,                                   

                            Ing. Viliam Tomčan, Ivana Fišerová,   Mgr. Lenka Vepřeková 

                           Jan Voráč, , Ing. Alois Tvrdý  Mgr. Miroslav Gajdůšek,                                            

 

Omluveni:    , Milena Černohouzová, Mgr. Jan Nykl 

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   
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- 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 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

    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 

 

-   ESTETIZACE 2022 

    KMČ Nedvězí žádá občany o náměty na Estetizaci pro rok 2022. Návrhy je možné   

písemnou formou předat členům KMČ, popřípadě zaslat na e-mailovou adresu KMČ 

Nedvězí. Návrhy budou projednány na jednání KMČ 1.11.2021  

- KMČ Nedvězí projednala nabídku umístění měření a evidenci vozidel projíždějící 

městskou částí Nedvězí. Závěr příjme KMČ na jednání 1.11.2021. 
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VI. Nové požadavky 
 

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

 

     VII. Usnesení 

Zápis byl odsouhlasen a o zápisu bylo hlasováno: Pro 9, 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 1.11.2021 v 18:00 hod. v budově na ul. Jilemnického 29,   

 Olomouc – Nedvězí 

 

 

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

                              KMČ 

 


