
Zápis z jednání KMČ č. 10 Nemilany 
konaného dne 24. června 2009 

 
 

Přítomni:    V. Pavlík, P. Smital , M. Fillová, L. Zenglerová, E. Kolajová,    
P. Svobodová, P. Děreš 

Omluveni:   L. Žváčková, J. Monič 
Hosté:   strážníci MP - Koutný, Rozsypal, 
   P. Kovařík 
 
Program: 
 
1. Kontrola minulého zápisu:  

•••• V sobotu 20. června 2009 v 10:00 hod. v KD v Nemilanech proběhlo setkání s jubilanty, 
zúčastnilo se 12 ze 16 pozvaných osob. 

•••• Dne 29. dubna proběhlo měření hlučnosti z rychlostní komunikace R35 v denní i v noční době 
– Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci dodány výsledky měření – zjištěno, že 
v chráněném venkovním prostoru stavby Sportovní 16, Olomouc – Nemilany bylo dosaženo  

        1) R35   54,2 dB v denní dobu  51,6 dB v noční dobu 
2) Hluk pozadí  51,6 dB v denní dobu  44,2 dB v noční dobu         nejistota měření 2 dB 
Zjištěné hodnoty jsou v souladu s požadavky stanovenými v §30 a §34 z.č.258/2000 Sb. 
Hygienický limit hluku je pro tento typ zdroje hluku upraven legislativou na 60 dB pro denní 
dobu a 50 dB pro dobu noční s nejistotou měření 2 dB. 
Komise došetří další možnosti a případně provede  následná opatření. 

•••• 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 – předzahrádka umístěna na pozemku majitele baru. Městská policie pravidelně 
kontroluje dodržování zavírací doby a upozornila provozovatele na nutnost dodržování 
„nočního klidu“ návštěvníky baru. 

 
 
3. Došlá pošta 

• 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 obdržela doplnění bližších údajů, záměr je 
v rozporu s územním plánem. Komise nedoporučuje odprodej pozemků. 

• Žádost o sdělení stanoviska k odprodeji majetku statutárního města Olomouce části 
parc.č.551/1 o výměře 91 m2 a odprodej další části parc.č.551/1 o výměře 180 m2 
současným uživatelům těchto pozemků – komise doporučuje odprodej s tím, že navrhuje 
nabídnout zbylé části předmětné parcely ostatním současným uživatelům. 

• Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce části parc.č. 
636 o výměře 1 m2 za účelem umístění reklamní tabule – komise doporučuje k pronájmu. 

• Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce části parc.č. 
931/4 o výměře 8 m2 za účelem umístění 2 kusů jednostranných bigboardů  - komise 
doporučuje k pronájmu. 

• Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce části parc.č. 
406 o výměře 60 m2 za účelem užívání garáže umístěné na pozemku a zajištění přístupu k ní 
– komise nemá k pronájmu připomínek za předpokladu, že pronájem tohoto pozemku 
nebude mít negativní vliv na rekonstrukci Nemilanky – přes parcelu vede obtokový kanál, je 
nutno dořešit protipovodňová opatření. 



• Na vědomí - Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – zábory a výkopové 
práce s firmou SIGNALBAU, a.s. na dobu 15.6. – 30.6.2009, parc.č. 741/3, 639, 720/1 za 
účelem výkopových prací – pokládka kabelu NN, celková plocha 63 m2. 

• Na vědomí – Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Souboru 
změn č.XIX Územního plánu sídelního útvaru Olomouc. K veřejnému nahlédnutí je návrh 
souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc vystaven od 22.6.2009 do 6.8.2009 na Magistrátu 
města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje – Hynaisova 10. Veřejné projednání návrhu 
s odborným výkladem se uskuteční 6.8.2009 v 15:00 hodin v zasedací místnosti odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce v budově Hynaisova 10, v 5. patře. 

 
4.  Podněty,  různé: 

• Městská policie upozorněna na skutečnost, že v místním parku a v okolí autobusové 
zastávky se našly použité injekční stříkačky.  

• Trasa Moravské cyklotrasy  přes Nemilany – vyvěšeno na nástěnce. 
• Neprůchodnost přístupového chodníku k vlakové zastávce – bude projednáno se zástupci 
Českých drah. 

• Výsadby zeleně – projekt předán k realizaci firmě Elektromontáže BLESK s.r.o., IČ 
26836041, firma podala žádost o odložení realizace o 1 rok. 

• Zpracování projektu osvětlení a zpevnění cest v parčíku pokračuje 
• Vybudování osvětlení konečné zastávky autobusu – je opakovaně součástí investičních 

požadavků, uplatňovaných KMČ. 
• Postřik chodníků totálním herbicidem k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých 

plevelů – urgováno u Technických služeb města Olomouce. 
• Dne 22.6.2009 bylo na úřední desce Magistrátu města Olomouce vyvěšeno oznámení o 

zahájení správního řízení ve věci prodloužení stavebního povolení  na projekt rekonstrukce 
ulic Kožušanská, Raisova. Na  dotaz bylo kanceláří náměstka primátora sděleno, že na 
jednání Rady města Olomouce dne 30.6.2009 proběhne schvalování  evropských 
investičních fondů. Výsledky, týkající se rekonstrukce ulic Kožušanská, Raisova budou 
oznámeny.  

• Dne 2.7.20099 v době od 7,00 do 16,00 hodin bude v Nemilanech vypnut elektrický proud – 
vyvěšeno na nástěnce, bude den předem vyhlášeno v místním rozhlase.    

 
 
 
Příští jednání KMČ proběhne 23. září 2009 v 19:00 hod. 
 
 
 
 
 
      Vlastimil Pavlík 
      předseda  KMČ č. 10 Nemilany 
 
 
 
 
 
 


