
 
 

Zápis č. 9 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 24. listopadu 2010 

 
 

Přítomni za KM Č: V. Pavlík, P. Smítal, P. Svobodová, L. Zenglerová, M. Fillová, P. Děreš, J. 
Monič  
Omluveni za KM Č: E. Kolajová 
Ostatní p řítomní:  p. Masný a dále zástupce Městské policie p. Hanus  
 
Program: 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
 
- Označení ulic směrníky v Nemilanech  - odpověď z MmOl nepřišla, úkol trvá. 
- Převzetí opravené boží muky směrem k Nedvězí ze strany SMO nebylo provedeno,  

úkol trvá. 
- KMČ odeslala dopis p. Holému na odbor dopravy SMO ve věci umístění dopravní 

značky zákaz vjezdu mimo cyklistů a dopravní obsluhy na účelovou komunikaci z ul. U 
Sokolovny směrem pod rychlostní komunikaci R 35. 

- Městská policie kontaktovala stavbyvedoucího výstavby RD v ul. U Sokolovny ve věci 
úklidu znečištěné komunikace. 

- Dle informace p. Holého z odboru dopravy bude osazení zpomalovacích prahů v ul. 
Hviezdoslavova provedeno do konce listopadu 2010. 

 
 
2. Došlá pošta 
 
- Stanovisko k žádosti o odprodej části pozemku p. č. 636 o výměře 22 m2 a studny v ul. 

Lidická pro účely zřízení oplocení předzahrádky před RD (č.j. 
SMOl/Maj/22/5407/2010/Sk ze dne 25.10.2010). KMČ nemá k prodeji připomínky, ale 
upozorňuje majetkoprávní odbor SMO na nutnost současně vyřešit odprodej veřejné 
studny. 

- Stanovisko k žádosti o zřízení parkovacího místa před RD č. 47/15 v ul. Kožušanská. 
Projektant úprav komunikace ul. Kožušanská nedoporučuje, vlastník sousedního domu 
č. 13 nesouhlasí. KMČ s ohledem na dostatečný počet plánovaných parkovacích stání  
v ul. Kožušanská (24 míst) a umístění parkovacího místa ve vzdálenosti do cca 30 m od 
domu žadatele nedoporučuje zřízení parkovacího místa před RD žadatele. Doporučuje 
žadateli obrátit se na SMO s žádostí o zřízení vyhrazeného parkovacího místa nebo 
placeného parkovacího místa.  

- Povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul. Česká čtvrť pro účely výkopu pro 
přípojku NN od 8.11. do 12.11.2010 (č.j. SMOl/OPK/79/4649/2010/Nan ze dne 
5.11.2010). 

- Povolení zvláštního užívání komunikace v ul. Lidická pro silniční příkop přípojky plynu od 
20.10. do 29.10.2010 (č.j. SMOl/OPK/79/4368/2010/Nan ze dne 19.10.2010). 

- Povolení úplné uzavírky komunikace ul. Kožušanská (úsek Raisova- ul. U Sokolovny) 
pro stavební úpravy komunikace od 1.11.2010 do 30.6.2011 (č.j. 
SMOl/OPK/79/4381/2010/Ja ze dne 26.10.2010). 



 
 

- Povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul. Kožušanská, chodník, vozovka, pro 
stavební úpravy od 1.11.2010 do 30.6.2011 (č.j. SMOl/OPK/79/4380/2010/Nan ze dne 
26.10.2010). 

- Dopis p. Masného - zpráva pro KMČ Nemilany - připomínky k výsadbě zeleně. 
 
 
3. Ostatní 
 
-    KMČ požádala zástupce Městské policie o zvýšený dohled při projíždění obcí na nově 

zřízené dětské hřiště v parku. 
- Informace o stavu realizace projektu s názvem „Obnova parku v městské části Nemilany 

včetně dětského hřiště“ (projektant ing. E. Hinďoš, říjen 2009). Celkový rozpočet nákladů 
je 2,7 mil. Kč. Byla dokončena první etapa ve výši nákladů cca 630 tis. Kč v rozsahu 
přemístění pomníku, zřízení dětského hřiště a osazení herních prvků. Kompletní projekt 
je možno shlédnout vždy v úřední hodiny (pondělí, středa) na odloučeném pracovišti 
MmOl v Nemilanech. 

- Dne 8. 11. 2010 proběhlo na SMO jednání ve věci výsadby zeleně na ul. 
Hviezdoslavova a Povelská v Nemilanech na podnět provozovatele inž. sítí a připomínek 
občanů dotčených ulic. Jednání se zúčastnili zástupci odboru koncepce a rozvoje SMO, 
zpracovatel studie obnovy zeleně, zástupce vlastníka a provozovatele inž. sítí (INSTA 
CZ s.r.o., Vodovod Pomoraví svazek obcí) a zástupci KMČ Nemilany. Zápis z jednání je 
vyvěšen na nástěnce. 

       Prováděná výsadba zeleně v obci je tzv. „náhradní výsadba“, což znamená, že firma, 
která vykácí stromy, keře na pozemku, kde bude provádět novou výstavbu objektů, musí 
ze zákona provést výsadbu novou v rozsahu určeném MmOl, a to na své náklady. 

- Projednání připomínek p. Masného ze dne 3. 11. 2010 za jeho účasti. P. Masný obdrží 
písemnou odpověď. 

- Oprava zápisu č. 8 z jednání KMČ Nemilany ze dne 27. 10. 2010. Na upozornění p. 
Masného KMČ opravuje informaci o zahájení výsadby zeleně v ul. Hviezdoslavova takto: 
„Výsadba zeleně v ul. Hviezdoslavova nebyla zahájena dne 27. 10. 2010, ale cca 14 dní 
předem provedením ochranného postřiku zeleně.“ 

 
 
Zapsala L. Zenglerová dne 26. 11. 2010. 
 
 
 
 
 Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 15. prosince 2010 v 19:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
         Vlastimil Pavlík 
        Předseda KMČ č. 10 Nemilany 



 
 

 
 
 


