
 
 

Zápis �. 8 
z jednání  KM� �. 10 ze dne 24. zá�í  2008 

 
 
P�ítomni: V. Pavlík, M. Fillová, P. Smital, P. Ondrisková, L. Žvá�ková, E. Kolajová, 
P. D�reš 
Omluveni: J. Moni�, L. Zenglerová 
Hosté: strážník Rampa, strážník Rozsypal – MP Olomouc, podprap. Jaklová – Policie �R 
 
Program: 
1. Došlá pošta: 

- oznámení o zm�n� ú�edních hodin na Pošt� Nemilany  - po,út,�t,pá – 13-16,  
      st-13-17 hod. – pokud budou ze strany ob�an� p�ipomínky, lze navrhnout zm�nu 
- rozhodnutí – povolení zvláštního užívání místní komunikace v ulici Lidická 31 v Ol.-  

Nemilanech – chodník – osazení drenáže 
- zahájení – ve�ejná zakázka – Rada m�sta Olomouce schválila zahájení a  
     podmínky zadávacího �ízení s názvem „MŠ Nemilany“ a seznam zájemc� o �ízení 
- d�vodová zpráva k problematice havarijních d�evin – prov��it  Odborem životního 

prost�edí MmOl.  veškeré d�eviny na h�išti v ulici U Sokolovny, v parku, b�ízu p�ed 
budovou ZŠ Nemilany, o�ech v zatá�ce na ulici Lidická 2, lípy u budovy ZŠ na ulici 
�eská �tvr� (býv. národní škola) 

   
2. M�stská policie Olomouc – stálý dohled nad firmou, která staví domy na ulici U 

Sokolovny – zne�iš�ování komunikace, �erné skládky – za zahradami v ulici Povelská, 
pobíhající psi 

 
3. Zele� v obci – Mgr. Vaculíková MmOl. – je zpracován projekt na osázení zelen� pro 

ulice Povelská, Lidická, Hviezdoslavova – projekt bude KM� p�edložen v  násl. týdnu, 
osázení strom� bude projednáno s ob�any dot�ených ulic 

 
4. Stížnost adresovaná Odboru životního prost�edí MmOl. na neprovád�ní údržby 

zelen� v okolí komunikace  od fotbalového h�išt� sm�rem k silnici II/435 (Olomouc – 
Tova�ov) – KM� žádá o zjednání nápravy 

 
5. P�ipravit stížnost na Odbor životního prost�edí MmOl. – pose�ení trávy podél toku 

Nemilanky  v obci 
  
6. �lenové KM� projednají s nám�stky primátora uskute�n�ní  opravy  komunikací 

Raisova a Kožušanská. 
 
7.  Zjistit možnost  vybudování  d�tských proléza�ek, houpa�ek apod. v prostoru 

parku, pop�. na jiném míst� v obci . 
 
8. P�íští sch�ze  22. �íjna  2008 v 19:00 hod. 
 
 

Vlastimil Pavlík 
p�edseda KM� �. 10 Nemilany 

 



 
 


