
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 9
Nedvězí

Č. 2 / 2023 06. 02. 2023 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Luboš Černohouz, Ing. et Ing. Viliam Tomčan, Josef Baláš, Jan Voráč, Alena Ovečková,
Ivana Fišerová, Eva Bulvová, Věra Obšilová, Mgr. Irena Janáková, Jan Kikal, Jan Blaha

Hosté: Mgr. Viktor Tichák, Ph.D., náměstek primátora, p. Dostál, městská policie

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Schválení programu

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

01.1 Přivítání nových členů komise

01.2 Vystoupení p. Dostála - Městská policie

01.3 Vystoupení náměstka primátora Mgr. Viktora Ticháka, Ph.D.

01.4 Vystoupení Ing. Jany Jírovské - Zeleň v Nedvězí

01.5 Vystoupení Mgr. I. Janákové - Plán kulturních akcí v Nedvězí

01.6 Příspěvek Ing. V. Tomčana - informace o stavu požadavků na MMO

01.7 Příspěvky jednotlivých členů KMČ - Různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 P. Dostál z MPO informoval o dobré funkci kamerového systému u obchodu v Nedvězí. Řeší



se dlouhodobě odstavené vozidlo.

P. Dostál informoval o funkci kamerového systému u obchodu v Nedvězí, záchyt prvních pachatelů, uděleny
pořádkové pokuty za nedodržování pořádku v okolí sběrového místa u obchodu..V ulici Rybniční bylo označeno
dlouhodobě odstavené vozidlo bez platné STK. Komise bere na vědomí.

02.2 p. Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.podal informaci o návštěvách venkovských KMČ, informoval o
možnosti schválení přesunů prostředků v kapitole nákup služeb a údržba, informoval o
možnostech vyvěšování vlajky Ukrajiny a o záměru vybavit KMČ přístupem k internetu

Komise schválila vyvěšování vlajky Ukrajiny při příležitosti významných událostí spojených s konfiktem na
Ukrajině. Pan náměstek potvrdil, že MMO zajistí dodávku vyhovující vlajky a zprostředkuje informaci o
termínech jejího vyvěšení a svěšení.

03 Vystoupení hostů

03.1 Ing. Jana Jírovská informovala o možnostech rozvoje zeleně v Nedvězí

Komise projednala záměr zužitkovat nevyužívané plochy pozemků p.č. 239/1 a 239/2 pro plochu určenou pro
výsadbu stromů. Ing. Jírovská předložila návrhy k postupu vypracování potřebné dokuemtace. KMČ projednání
ozelenění trojúhelníku na dotřených p.č. odsouhlasila. Způsob a termín realizace projedná předseda KMČ, ve
spolupráci s p. Ing. Kikalem (po vzájemné dohodě) na oddělení zeleně s Ing. Štěpánkovou v průběhu měsíce
února. Ing.Kikal nabídl v rámci úspory finančních prostředků možnost pomoci při návrhu ozelenění a výsadby.
Panu Kikalovi tímto Předseda Komise uděluje Plnou moc ve věci projednání ozelenění tohoto prostranství. KMČ
se kloní k možnosti náhradní výsadby dle potřeb oddělení zeleně.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Odstranění hluchých míst místního rozhlasu a demontáž původního vedení - V realizaci
Závady na veřejném osvětlení - Předáno
Oprava komunikace Zolova - Před uzavřením
Závada vozovky v ulici Rybniční - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: sečení trávy - V realizaci
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: Oprava světla - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: odstranění trávy z chodníků - Předáno
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Doručování Olomouckých listů - Vyřešené
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Monitoring okolí obchodu - Vyřešené
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Pravidelná údržba chodníků v zimě a pravidelné seče - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Mgr. I. Janáková podala informaci o přípravě kulturních akcí v Nedvězí pro rok 2023

Mgr. Janáková přednesla následující plán kulturních akcí podpořených KMČ v tomto roce:
Velikonoce v Nedvězí - Termín : 1.dubna.  Místo: Nově rekonstruované prostory kulturního domu u restaurace
Na hřišti - ukázky zdobení vajíček, pletení pomlázek. Komise zve širokou veřejnost. Zároveň žádá každého
člena KMČ o dodání 5ti ks vyfouknutých bílých vajíček na příští schůzi KMČ.
 
Čarodějnice v Nedvězí - Termín: 29. dubna Místo: okolí rybníčku a Hospůdka na hřišti, tradiční akce s vatrou a
večerní zábavou. J. Blaha ve spolupráci s J. Kikalem zajstí přípravu vatry.
 
Nedvězské slavnosti - Termín 24.června - Místo: Areál fotbalového hřiště - O programu budeme informovat
 
Strašidelná stezka a lampionoý průvod - Termín 3.11. Místo - Nedvězí - O programu budeme informovat
 
Mikuláš v Nedvězí - termín 1.12 Místo Areál Fotbalového hřiště - O programu budeme informovat
 



Živý Betlém v Nedvězí - termín v jednání - na obvyklém místě - organizují TOM TUŘI

05.2 p. L. Černohouz předložil návrh estetizace okolí kulturního domu

Komise projednala návrh estetizace přilehlých ploch u kulturního domu. Komise tento návrh odsouhlasila. Při
jednání komise v březnu budou předloženy nabídky k jeho realizaci a komise vybere dodavatele. 
Usnesení:

Komise souhlasí s realizací estetizace okolí kulturního domu
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3 p. J. Voráč informoval o záměru umístění laviček v areálu fotbalového hřiště

V rámci komplexního řešení estetizace okolí kulturního domu p. Voráč informoval o možnosti projednání této
dodávky na MMO. Panu Janu Voráčovi uděluje k tomuto projednání předseda komise potřebné zplnomocnění k
jednání na potřebných útvarech.

05.4 p. L. Černohouz informoval o žádosti občanů ulice Neklanova o řešení parkování u školky

KMČ odsouhlasila vypracování investičního záměru v ulici Neklanova, Jeho realizace bude odpovídat
rozpočtovým možnostem komise.
Usnesení:

Většina členů komise souhlasí s požadavkem investičního záměru
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 5

05.5 Mgr. I Janáková informovala o přestavbě stránky www.Nedvezi.eu

Pí. Mgr. Janáková zajistila reorganizaci Nedvězských stránek na adrese www.Nedvezi.eu Zveme všechny
občany Nedevězí k návštěvě nových stránek, návštěvníci získají info o akcích, aktualitách, o histotrii naší obce,
získá potřebné kontakty. Předseda komise dává členům úkol prohlédnout aktualizované stránky a podat
informaci na příští schůzi komise.  Zároveň velmi děkujeme pí. Janákové za tuto aktivitu.

05.6 p. L. Černohouz nadnesl problém nevyhovujícího povrchu spojovací cesty mezi ul.
Jilemnického Prašná

Ulička se nachází v dlouhodobě nevyhovujícím stavu, předseda komise v této věci jednal s pí. Šmardovou, která
má díky nevyhovujícímu stavu podmáčený objekt na rohu ulice Prašná. Předseda komise projedná možné
řešení na odboru investic MMO a přednese návrhy možného řešení.

05.7 Předseda komise informoval o podnětu občanů k řešení nerovností v ulici Jilemnického

Komise přijala informaci občanů z ulice Jilemnického o nevyhovujícím stavu povrchu asfaltového krytu vozovky.
Díky zvlnění vzunuklém po poslední opravě a také díky trhlinám a dalšímu opotřebení vznikají v přiílehlých
objektech výrazné otřesy, které narušují možnosti jejich kvalitního užívání a z dlouhodobého pohledu hrozí i
jejich výrazné poškození. Prosíme o posouzení stavu a jeho řešení. Jde o úsek ulice Jilemnického od dětského
hřiště směrem na Bystročice v okolí parcelního čísla 80 a dále kolem budovy č.p. 65/27. a čp. 29. V opačném
směru jsou pak zlomy vozovky před č. p. 12, 14, 16 a 22.

05.8 Předseda komise informoval o o potřebě řešení hluchých míst při vysílání místního rozhlasu

Komise vyzývá občany Nedvězí aby členům komise z okolí svého bydliště hlásili nevyhovující slyšitelnost
rozhlasu. Členové komise požadavky s uvedením čísla popisného objektu se špatnou slyšitelností přednesou na
březnové schůzi.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Zvlněná vozovka Jilemnického
V návaznosti na stanovisko pana Louna ze SSOK k opravě ulice Jilemnického prosíme o uvedení závad
popsaných v bodu 5.7 tohoto zápisu do plánu oprav.

07 Nové požadavky



1 Vlajky Ukrajiny

Po dohodě na schůzi KMČ učiněné s p. náměstkem Tichákem žádáme o dodávku nové vlajky Ukrajiny, Také
prosíme o stanovení závazných termínů jejího vyvěšení a svěšení.

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 2 / 2023

Datum schválení zápisu: 11. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. et Ing. Viliam Tomčan

Zapsal/a:
Ing. et Ing. Viliam Tomčan

Ověřil/a:
Alena Ovečková


