
Zápis z jednání KMČ č. 10 Nemilany 
konané dne 27. května 2009 

 
 

Přítomni:  V. Pavlík, J. Monič, M. Fillová, L. Zenglerová, E. Kolajová, L. Žváčková 
Omluveni: P. Smital,  
Nepřítomni:  P. Děreš, P. Ondrisková 
Hosté: strážníci Rampa, Rozsypal 
 
Program: 
 
1.Kontrola minulého zápisu:  

- stížnost manž. Michálkových a Čechových, ulice U Sokolovny  - řeší Odbor dopravy 
MmOl. 

- stížnost na neprovedené sečení podél komunikace Nemilany – směr Tovačov – úkol 
nesplněn přes opětovnou urgenci, řeší Odbor živ. prostředí MmOl, pan Hynek Poljak  

 
 
2. Podnět k zahájení šetření případů opakovaného rušení nočního klidu – rušení klidu ze 
strany hostinského zařízení „Bar K 2“ na ulici Lidická 24  – nedodržování otevírací doby, 
umístění předzahrádky – stížnost v písemné formě předána zástupcům MP Olomouc 
 
3. Došlá pošta 
- výsledky měření rychlosti v obci – vyvěšeno na nástěnce 
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání  komunikace – ulice U Sokolovny 18 – 

vybudování přípojky inženýrských sítí 
- dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – Lidická ul. – vybudování plynové 

a vodovodní přípojky 
- žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce – parc. 
č..1017 – 1029/1  o celkové výměře 200 593 m2  za účelem těžby písku. Předmětné 
parcely se nacházejí v lokalitě Zadní u Moravy – KMČ požaduje doplnění bližších údajů, 
při současném znalosti věci nemůže podat vyjádření k podnikatelskému záměru, chybí 
zejména informace o rozsahu těžby a posouzení vlivu na životní prostředí v dotčených 
částech města 

-  
 
4. V sobotu 20. června 2009 v 10:00 hod. v KD v Nemilanech proběhne setkání s jubilanty. 
 
5. Vodní tok Nemilanka spravuje Povodí Moravy s.p., které bude dále zajišťovat 
protipovodňová opatření na tomto toku. 
 
 
6.  Dne 29. dubna proběhlo měření hlučnosti z rychlostní komunikace R35 – k dnešnímu 
dni nejsou Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci dodány výsledky měření. 
 
Příští jednáni KMČ proběhne 24. června 2009 v 19:00 hod. 
 
 
      Vlastimil Pavlík 
      předseda  KMČ č. 10 Nemilany 



 
 
 
 
 
 


