
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 9
Nedvězí

Č. 3 / 2022 07. 03. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Luboš Černohouz, Ing. et Ing. Viliam Tomčan, Josef Baláš, Milena Černohouzová, Mgr.
Lenka Vepřeková, Mgr. Jaroslav Nykl, Jan Voráč, Alena Ovečková, Ivana Fišerová, Ing.
Alois Tvrdý, Mgr. Miroslav Gajdůšek

Omluveni:

Hosté: MPO Olomouc M. Dostál

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Program byl schválen

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Městská policie

Zástupce MPO Olomouc i nformoval o bezpečnostní situaci v městské části Olomouc.
Dále informoval o odtažení vyhořelého vraku na ulici K Romze. Konečný úklid zbytků vraku bude proveden do
konce měsíce března.
KMČ Nedvězí žádá o informaci k častějším především nočním kontrolám.  

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisuBezpečí občanů a ochrana majetku - Před uzavřenímOprava dopravního
značení - Před uzavřenímSpadlé větve - PředánoDětské hřiště Jilemnického 29 - V realizaciPeckova ul. -
oprava povrchu vozovky - Před uzavřenímOprava kanálové vpustě - Před uzavřenímStarší požadavkyZápis č.
13/2021 ze dne 06. 12. 2021: Sečení trávy - Před uzavřenímZápis č. 13/2021 ze dne 06. 12. 2021: Zimní údržba
- Před uzavřenímZápis č. 13/2021 ze dne 06. 12. 2021: Odstranění trávy z chodníku - V realizaciZápis č.
13/2021 ze dne 06. 12. 2021: Dopravní značení - Před uzavřenímZápis č. 13/2021 ze dne 06. 12. 2021:
Dopravní značení - Před uzavřenímZápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Výsadba zeleně a stromů - Před
uzavřením

05 Projednávané záležitosti



05.1 Úklid háječku

KMČ Nedvězí upozorňuje spoluobčany, že v háječku probíhá úklid spadlých větví.  Konečný termín je stanoven
do konce měsíce dubna

05.2 Jízda historického kočáru

KMČ Nedvězí oznamuje občanům, že dne 26. 3. 2022 bude městskou částí Nedvězí projíždět kočár kardinála
Skrbenského, doprovázený jízdní hlídkou 1 hulánského pluku. Zastávka kočáru bude u místní kaple ve 12 hod.
KMČ Nedvězí zve spoluobčany k přivítání kardinála a k prohlídce historického kočáru. 

05.3 Taneční odpoledne

Vážení spoluobčané, Klub seniorů Nedvězí společně s KMČ Nedvězí pořádají ve čtvrtek 17. 3. 2022 od 14 hod.
v sále kulturního domu Taneční odpoledne nejen pro seniory. K tanci hraje živá hudba. Za pořadatele srdečně
zve Soňa Konkolová, předsedkyně Klubu seniorů.

05.4 Plážový volejbal

KMČ Nedvězí projednala další postup při rekonstrukci volejbalového hřiště. Na příštím jednání budou
projednány nabídky na rekonstrukci.

05.5 Socha medvěda

KMČ Nedvězí pověřila pana Josefa Baláše prověřením možnosti umístění sochy medvěda v prostoru u kapličky,
popřípadě v areálu SFK Nedvězí. Zprávu podá pan Baláš na jednání KMČ v dubnu 2022.

05.6 Ukliďme Česko

KMČ Nedvězí oznamuje spoluobčanům, že dne 2. 4. 2022 pořádá v rámci akce Ukliďme Česko úklid městské
části Nedvězí. Organizací je pověřen pan Jan Voráč. Sraz účastníků bude 2. 4. 2022 v 9 hod. u prodejny COOP.
Potřeby pro úklid budou k dispozici. 
Vážení spoluobčané, přijďte pomoci s úklidem naší městské části.

05.7 Oprava místní komunikace

KMČ Nedvězí neodsouhlasila nabídku TSMO na opravu části ulice Jilemnického a to od ulice Prašné. KMČ
Nedvězí pověřila pana Černohouze jednáním o zpracování projektu na celkovou rekonstrukci uličky. Prostředky
určené na opravu chodníků a místních komunikací budou využity na opravu chodníku před budovou č.p. 29 na
ulici jilemnického

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Odstranění starých sloupů místního rozhlasu

KMČ Nedvězí prověřila potřebu odstranění sloupů pro umístění starých amplionů. KMČ Nedvězí oznamuje, že
staré ampliony jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení. Samostatné sloupy pro staré ampliony v
městské části Nedvězí nejsou. Žádáme tedy o odstranění starého rozhlasu ze sloupů veřejného osvětlení. 

07 Nové požadavky

1 Dopravní značení

KMČ Nedvězí žádá o umístění dopravní značky omezující vjezd vozidlům nad 3,5t. Značku žádáme umístit na
vjezdu do uličky spojující ulici Rybníční s ulicí Jilemnického. Jedná se o nově opravenou uličku od prodejny
COOP k rybníku. Uličkou, která není dimenzována pro nákladní vozidla projíždí těžké kamiony. Povrch
komunikace je již prasklý( bylo oznámeno panu Šulcovi) a nákladní vozidla rozjíždí travnatý povrch okolí
komunikace.



08 Obecné informace

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Luboš Černohouz

Zapsal/a:
Luboš Černohouz

Ověřil/a:
Alena Ovečková


