
 
 
 

Zápis �. 4 
z jednání  KM� �. 10 ze dne 25. dubna  2007 

 

 
 
P�ítomni: V. Pavlík, L. Žvá�ková, V. Cielecká 
Omluveni: E. Kolajová, P. D�reš 
Hosté : Petr Smítal, zástupci MP Olomouc – strážník Zahradní�ek, strážník Kova�ík, 
p. Fill 
 
 
Program: 
1. Kontrola minulého zápisu 
- op�tovn� nep�išla odpov�� z MmOl. na bod �. 10 ze zápisu �. 2 – vyjád�ení 

nespokojenosti  �len� KM� – nejsou �ešeny jejich p�ipomínky 
 
2. Došlá pošta 
- žádost o spolupráci p�i vypl�ování ukazatel� za obec pro rok 2006 – pro �eský 

statistický ú�ad 
- protokol o zkoušce – rozbor vzorku vody  z p�ítoku Nemilanky ve sm�ru od AHOLDu,  

výsledky rozboru odpovídají norm� (dokonce jsou 10x nižší než norma), po dokon�ení 
úpravy  meliora�ního p�ítoku budou provedeny  kontrolní zkoušky 

- stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích – zobousm�rn�ní �ásti 
jednosm�rné komunikace pro cyklisty – ul. Povelská 

- nabídka  provedení úklidových prací firmou Patrik Veselský, Pionýrská 22, Olomouc 
- žádost o sd�lení stanoviska k prodeji, nabytí, sm�n� majetku statutárního m�sta 

Olomouce – parc. �. 611/5 zahrada o vým��e 242 m2 v k.ú. Nemilany – žadatel  
      p. Tomáš Hájek – ú�el – z�ízení zahrady – bez p�ipomínek 
- žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu s následným odprodejem majetku statutárního 

m�sta Olomouce –  �ást parc. �.  434 zahrada o vým��e cca 617 m2 v k.ú. Nemilany – 
žadatel – manž. Šev�íkovi Hana a Ji�í, Povelská 42, Nemilany – ú�el – výstavba rod. 
domu – bez p�ipomínek 

- žádost o sd�lení stanoviska ke sm�n� majetku statutárního m�sta Olomouce  - �ást 
parc. �. 548 zast.pl. a nádvo�í o vým��e cca 170 m2 v k.ú. Nemilany, �ást parcely �. 
883/14 orná p�da o vým��e cca 1613 m2 v k.ú. Nemilany, �ást parc. �. 632 ost. pl. o 
vým��e cca 3 m2 v k.ú. Nemilany , nemovitosti ur�ené ke sm�n� ve vlastnictví p. 
K�ávové �ást parc. �. 551/1 o vým��e cca 1786 m2 v k.ú. Nemilany –  ke sm�n� není 
p�ipomínek, pouze upozor�ujeme na skute�nost, že budova školy je napojena na 
m�stskou vodu p�es pozemek 551/13, kde je umíst�na odpo�tová šachta, 
v p�edb�žném projektu vypoušt�ní odpadních vod z budovy školy je tato trasa vedena 
soub�žn� s p�ívodem vody, tj. protíná parc. 551/13 a551/14 a napojení je v ulici �eská 
�tvr�, naproti parc. 542 , dále upozor�ujeme na fakt, že v sou�asné dob� na parc. 
548/2 se nachází  funk�ní septik budovy školy, po vým�n� bude tento septik na 
pozemku p. K�ávové do doby napojení budovy školy na ve�ejnou kanalizaci 

 
3.  Zástupci MP Olomouc -  �ešení stálých problém� – �erné skládky, voln� pobíhající    
     psi 
 



 
4.  P�epracování projektu  na základ� p�ipomínek ob�an� – ulice �eská �tvr� – �ástka    
    15.000,-K� bude zaplacena z prost�edk�  KM� 
 
5. Žádost o sd�lení stanoviska  k prodeji, pronájmu majetku statutárního m�sta  
     Olomouce – žadatel p. Václav Navrátil, Kožušanská  44 – KM� pozastavila  vy�ízení    
     této žádosti, vzhledem k tomu, že jí nebyly poskytnuty p�esné informace, byla by  
     poškozena práva  majitele sousední nemovitosti p. Filla 
     KM�  navrhuje provést  v co nejkratší dob� místní šet�ení za ú�asti obou majitel�     
     pozemk�, dvou �len�  KM� a  zástupc� MmOl. a  situaci  definitivn� vy�ešit  
 
6. Dotaz ob�an� ulice Kožušanská a Raisova – na termín zahájení rekonstrukce   

komunikace, m�la být zahájena v I. �tvrtletí 2007 
 
7. Stížnost p. Kalábové, Povelská ul. – na výpov�� pronájmu park. místa u býv.        

Jednoty, KM� se již k otázce pronájmu, prodeje parcely  246/1 vyjád�ila dvakrát, 
nedoporu�ila prodej a navrhovala, aby parcela z�stala voln� p�ístupná pro parkování 
zákazník� obchodu a cukrárny , viz SmOL/maj/22/2980/206/Ženoži�ková, a nehodlá 
se k tomu již více vyjad�ovat 

 
8. �išt�ní meliora�ního kanálu do Nemilanky sm�rem od AHOLDu – prob�hlo  
      v minulém týdnu, KM� má p�ipomínky k nedostate�nému úklidu a odvozu vyt�ženého      
      materiálu v úseku od mostku (sm�r Hviezdoslavova)  k p�e�erpávací stanici     
      splaškových vod na konci ulice Povelská, projednáno s p. Ve�e�ovou ze Zem�d�lské 
      vodohospodá�ské správy Olomouc, bude p�izvána znovu firma, která �išt�ní provád�la      
      a uvede do   po�ádku 
 
9.  P�íští sch�ze se koná 23. kv�tna 2007 v 19:00 hod. 
 
       Vlastimil Pavlík 
       p�edseda KM� �. 10 
 
 
 
  
 
 
 


