
 
 

Zápis �. 9 
z jednání  KM� �. 10 ze dne 22. �íjna  2008 

 
 
P�ítomni: V. Pavlík, M. Fillová, P. Smital, L. Žvá�ková, P. D�reš, J. Moni�, L. Zenglerová, 
E.Kolajová 
Nep�ítomni: P. Ondrisková  
Hosté: p. Masný, p. Šmerda,p. Šmerdová, p. Chlapík, p. Kvasnica, p. Masný ml., zástupci 
MP Ol. 
 
Program: 
1. Došlá pošta: 
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace v ulici Lidická 11, 

Nemilany – oprava a nát�r fasády 
- dohoda o povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce – 

Lidická 11 – umíst�ní lešení, osazení drenáže 
- upozorn�ní MmOl. na vzr�stající vandalismus  v Olomouci – zapálené, p�evrácené 

nádoby na odpad ( i v Nemilanech byl vhozen kontejner na plasty do Nemilanky u 
školky) 

2. �lenové KM� navštívili nám�stky primátora – Mgr. Majora, Mgr.Š�udlíka  ohledn� 
rekonstrukce ulic Raisova, Kožušanská – dostali jsme  následující informace: na 
zasedání Rady bude nám. Major prosazovat uskute�n�ní akce, nám. Š�udlík – peníze 
nebude mít m�sto d�íve než v roce 2010. Bližší informace budou po schválení 
rozpo�tu m�sta Radou m�sta. 

3. Projednání umíst�ní d�tských prvk� v obci – za zbylé peníze , které byly komisi 
p�id�leny MmOl., bude zakoupen d�tský prvek, na ja�e budou dokoupeny další prvky  
a   budou instalovány na vybraném míst� (pravd�podobn� na okraji parku). 

4. Požadavek  ob�an� na vybudování  prostoru pro mladé skatery pod dálnicí – 
KM� zjistí podmínky, zda je možné na tomto pozemku tuto aktivitu provozovat. 

5. Na p�íští sch�zi pozvat p�edsedu SOKOLA p. Galušku a jednatele p. Krále, aby 
podali informaci o dalším zám�ru se sokol. h�išt�m. 

6. P. Zenglerová zpracuje písemný dotaz na Majetkoprávní odbor ve v�ci podmínek  
do�asného pronájmu  objektu KD v Nemilanech pro spole�enské, kulturní a 
sportovní akce  po�ádané jiným subjektem než nájemcem - SRPŠ. 

7. Projektová dokumentace  Výsadba zelen�  v ulicích Lidická od nádraží po 
k�ižovatku Raisova, Povelská, dále Hviezdoslavova a Povelská  bude 
k nahlédnutí  ve st�edu 29. �íjna a 5. listopadu vždy v dob� od 15 do 17 hod na 
Detašovaném pracovišti MmOl. –ob�ané mohou vznést p�ípadné p�ipomínky. 

8. M��ení hlu�nosti na rychlostní komunikaci R35 – bude provedeno 23. �íjna 2008 
na ulici Sportovní. 

9. Zjistit u Policie �R d�vod odstran�ní dopravní zna�ky Pr�jezd zakázán z ulice 
Povelská na ulici Janí�kovu, který zde byl asi do roku 2004. 

10. P�íští sch�ze  19. listopadu 2008 v 19:00 hod. 
 
 

Vlastimil Pavlík 
p�edseda KM� �. 10 Nemilany 

 

 



 
 


