
 
 

Zápis č. 4 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 27. dubna 2011 

 
Přítomni za KM Č: V. Pavlík, P. Smítal,  M. Fillová, P. Děreš, , E. Kolajová, P. Svobodová 
L. Zenglerová,  
Omluven za KM Č: J. Monič 
Ostatní p řítomní:  Městská policie p. Kluková, p. Hanus, Policie ČR ppor. Kypěna, občané p. 
Pospíšilová 
 
Program: 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
 
- Osvětlení chodníku k mateřské škole je v řešení. Budou umístěny 2-3 světla a následně 

proběhne oprava chodníku. 
- Rozmístění dalších odpadkových košů v Nemilanech je v řešení. 
- Strážníci Městské policie předali KMĆ služební záznam ze dne 27. 4. 2011 o řešení 

stížností občanů na případy znečištění místní komunikace U Sokolovny v důsledku 
výstavby RD. 

 
2. Došlá pošta 
 
- Informace o žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve 

věci odstranění zpomalovacích prahů v ul. Hviezdoslavova, kterou podal p. Marek na 
MgMěOl, odbor stavební, dne 8. 11. 2010. KMČ bere žádost na vědomí. Konečné 
rozhodnutí je v kompetenci MgMěOl. 

- Výzva k zajištění průběžného čištění komunikace v ul. U Sokolovny (MgMěOl, odbor 
stavební, ze dne 30. 3. 2011 č.j. SMOl/OPK/79/1028/2011/Nan). Upozornění bylo 
vyvěšeno na nástěnce. 

- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 
výstavbu RD Olomouc – Nemilany – snižování hladiny podzemní vody“, povolení 
čerpání podzemních vod (MgMěOl, odbor životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství, dne 14. 4. 2011 č.j.SMOl/ŽP/55/1001/2011/Hu). 

- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace v ul. Lidická 39 v rozsahu 24,8 m2 
pro demolici domu dne 16. 3. 2011 (MgMěOl, odbor stavební dne 15. 3. 2011 č.j. 
SMOl/OPK/79/780/2011/Nan). 

- Žádost o sdělení stanoviska ke změně účelu pronájmu části pozemku p.č. 647 zahrada 
o výměře 35 m2 v ul. Hviezdoslavova pro zřízení zahradního posezení (SMO, odbor 
majetkoprávní, ze dne 14. 3. 2011 č.j. MAJ-MŘ-DOK/657/2011/Výs). KMČ se změnou 
účelu užívání nesouhlasí (poměr hlasů 4 členové proti změně, 3 členové pro změnu). 
Důvodem nesouhlasu jsou tyto skutečnosti: KMČ má v plánu investic výhledově 
zařazenou realizaci chodníku na pozemku p.č. 647, zahradní posezení by ztížilo řidičům 
rozhled na komunikaci ulic Hviezdoslavova - Bystřinova.  

 
 
 
 
 



 
 

 
3. Ostatní 
 
- Policie ČR vyzývá občany, aby věnovali zvýšenou pozornost ochraně rodinných domů a 

bytů před zloději a řádně si zamykali všechny vchody. Ve Slavoníně a v Nemilanech se 
množí případy vykradení. 

- Městská policie byla upozorněna na množící se nelegální skládky suti na polních 
cestách směrem z Hviezdoslavovy ul. k Aholdu a za tratí k Nedvězí. KMČ požádala 
strážníky Městské policie o zvýšení dohledu.  

- Na polní cestě z Hviezdoslavovy ul. k Aholdu se objevují případy trvalého parkování 
kamionů. KMČ požádá odbor dopravy MgMěOl o umístění dopravní značky omezující 
vjezd kamionů do Olomouce. 

- Další etapa rekonstrukce parku. Ve čtvrtek 5. 5. 2011 proběhne u náměstka primátora 
JUDr. Majora jednání ve věci vyčlenění finančních prostředků na její realizaci. Prioritně 
bude proveden hlavní chodník, osvětlení, herní prvky a lavičky. Předmětem jednání 
bude také rekonstrukce ul. Raisova a Česká čtvrť. 

- Sběrová sobota proběhne v sobotu 14. 5. 2011 na stanovišti Povelská před obchodem. 
- SMO připravuje vyhlášku o zákazu žebrání a pití alkoholu na veřejných prostranstvích. 

KMČ doporučuje tento zákaz vztáhnout na ul. Raisova (ZŠ), ul. Česká čtvrť (mateřská 
škola) včetně pozemku ČD a.s. a vlakové zastávky, ul. Povelská - Lidická - celý okruh 
kolem konečné zastávky MHD č. 17, obchodu, kulturního domu a nástupní zastávky 
MHD č. 17.  

 
Zapsala: L. Zenglerová 
 
 
 
 
 
Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 25. kv ětna 2011 v 18:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 
 
 
 


