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Zápis z jednání KMČ Nedvězí ze dne 1. 11. 2021 

  

I. Zahájení 

 

          Jednání KMČ zahájil a řídit bude předseda KMČ Luboš Černohouz. 

           

II. Prezence 

  

          Přítomni:      

          Předseda:   Luboš Černohouz 

          Členové: Alena Ovečková, Josef Baláš, Milena Černohouzová,             

                             Mgr. Jan   Nykl, Ing. Viliam Tomčan, Ivana Fišerová, Mgr. Lenka 

Vepřeková,   

                             Jan Voráč, Ing. Alois Tvrdý   

          Omluveni:   Mgr. Miroslav Gajdůšek                                           

          Přítomno:    10 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 10, 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 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. 

 Proběhlo místní šetření a zástupce MMOl – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, přislíbil, že stanoviště    

 bude navrženo do realizace pro rok 2022.  

- 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.   

Proběhlo místní šetření. Zástupce MMOl odmítl přesun kontejnerů na ulici Štúrovu.  Stanoviště by bylo příliš 

vzdálené od obytné zóny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-    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. 

Odbor dopravy a územního rozvoje žádá o svolání schůzky ze strany KMČ, žádáme o sdělení návrhu termínu 

schůzky. 
Odbor dopravy a územního rozvoje projednal tento požadavek na dopravní komisi za účasti zástupců Dopravního 

inspektorátu PČR. Dle jejich stanoviska neexistuje žádný zákonný důvod ke snížení rychlosti v intravilánu obce.  
 

-     KMČ Nedvězí žádá na základě požadavků občanů následující úpravu dopravního 

značení: 

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

Uvedenému požadavku nebude ze strany odboru dopravy a územního rozvoje vyhověno. Vzhledem k dopravnímu 

významu a dopravnímu zatížení na uvedené komunikaci, je stávající opatření dostačující. Na vjezdu je umístěn 

zpomalovací práh a stávající DZ usměrňující rychlost vozidel na 30 km/hod.  
  

      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. 
 
Odbor dopravy a územního rozvoje sděluje, že v současné době není stavebně a dopravně relevantní důvod 

k omezení tonáže na uvedené místní komunikaci. 
  

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

Odbor dopravy a územního rozvoje sděluje, že uvedenému požadavku bude vyhověno. 
  

      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.“ 
 
Odbor dopravy a územního rozvoje požaduje vysvětlení tohoto požadavku a to především, z jakého důvodu je tato 

změna DZ vyžadována. 
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- V. Nové body 

 

     ESTETIZACE 2022 

    KMČ Nedvězí obdržela od občanů náměty na Estetizaci pro rok 2022.  

1. Rekonstrukce hřiště na plážový volejbal 

2. Oprava fasády kaple Nejsvětější trojice 

3. Radar na měření a evidenci průjezdu vozidel 

4. Nové dětské hřiště na místě současného volejbalového hřiště na plážový volejbal 

5. Oprava povrchu vozovky ulička Jilemnického, p.č. 297/2, 914 m2. 

6. Oprava povrchu vozovky ulice Prašná, p.č. 311/2, 740 m2 

 

- KMČ Nedvězí obdržela žádost majetkoprávního odboru o sdělení stanoviska k úplatnému 

nabytí nemovité věci, parc. č. 375/2,  od insolvenčního správce za dlužníka společnosti 

Zolova real s.r.o. do vlastnictví města Olomouce. 

Stanovisko KMČ: Jelikož nejsou známé veškeré okolnosti o pozemku (infrastruktura pod 

pozemkem), KMČ Nedvězí nesouhlasí s úplatným nabytím.  

                                                                        Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

- KMČ Nedvězí pořádá v sobotu 6. 11. 2021 lampionový průvod pro děti. Sraz účastníků 

v sobotu 6. 11. 2021 v 17.00 hod. před mateřskou školkou na ulici Neklanova. 

 

-  KMČ Nedvězí pořádá v neděli, 28. 11. 2021 od 8.00hod. odchod vojsk 4. kolony hraběte 

Kolowrata Nedvězí-Slavkov.  

                       

VI. Nové požadavky 
 

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

 

- KMČ Nedvězí žádá o zařazení parcely č. 386/1 do seče trávy. Sečení žádáme minimálně        

2x ročně 

- KMČ Nedvězí žádá zařazení ulice Kubisova do zimní údržby. Jedná se o parcelu č. 317. "  
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- KMČ žádá o sdělení jaký konkrétní zákonný důvod je pro omezení rychlosti v uvedeném 

úseku u hřiště zapotřebí a zároveň zaslání oficiálního  písemného stanoviska  Dopravní 

komise. Stanovisko bude přílohou zápisu z další schůze KMČ" . 

  

- KMČ č.9 žádá zástupce Dopravní komise a zástupce Dopravního inspektorátu aby své 

zamítavé stanovisko k požadavkům KMČ obhájili v termínu pravidelné schůze KMČ 

Nedvězí v prosinci 2021. 

 

 

VII. Usnesení 

Zápis byl odsouhlasen a o zápisu bylo hlasováno: Pro 10, 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 6. 12. 2021 v 18:00 hod. v budově na ul. Jilemnického 29,   

 Olomouc – Nedvězí 

 

 

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

KMČ 

                               

 


