
 
 

Zápis č. 7 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 21. zá ří 2011 

 
 
Přítomni za KM Č: V. Pavlík, M. Fillová,  P. Svobodová, L. Zenglerová, E. Pospíšilová, P. 
Smítal, E. Kolajová 
Ostatní p řítomní:  občané p. Michálková, Rendová, Buláková, p. Skřivánek - olomoucký 
Večerník 

 

Program: 

1. Kontrola minulého zápisu 

- Umístění autovraků na pozemku p.č. 206/2 v k.ú. Nemilany je v řešení právního odboru 
MgMěOl. O výsledku bude KMČ informována. 

- Likvidace skládky trouchnivějícího dřeva na pozemku p. č. 551/1 v k.ú. Nemilany u 
objektu MŠ. P. Večeřová z odboru školství MgMěOl sdělila, že otázku obhospodařování 
pozemku šetří. O výsledku bude KMČ informována.  

- Zhoršená viditelnost na odbočce do Nemilan z krajské silnice směrem od Tovačova. P. 
Holý z odboru dopravy MgMěOl přislíbil za spolupráce s firmou SEKNE umístění 
odrazek a bílé vodorovné značení silnice. 

 2. Došlá pošta 

- Dne 29. 10. 2011 proběhne sběrová sobota v Nemilanech na dvou stanovištích: ul. 
Hviezdoslavova u parku a ul. Povelská u obchodu. 

- V autobusech MHD probíhá šetření intenzity přepravy cestujících. 
- KMČ Nemilany požádala odbor vnějších vztahů MgMěOl o doplnění členů KMČ o další 

členy: p. Marian Pokorný, Česká čtvrť 26, p. Pavel Děreš, Lidická 33, p. Josef Monič, U 
Sokolovny 1. 

- Na nástěnce byla vyvěšena informace o povinnosti vlastníků domů zajistit řádné 
označení domů číslem popisným a orientačním podle vyhlášky č. 326/2000 Sb. 

 
3. Ostatní 

- V červenci 2011 bylo dokončeno osazení směrníků ulic v Nemilanech. 
- V září 2011 byla provedena oprava chodníku z ul. Lidické k MŠ s náklady cca 140 tis. Kč 

včetně umístění dvou sloupů veřejného osvětlení s náklady cca 50 tis. Kč. 
- Dne 1. září 2011 proběhlo za účasti zaměstnanců odboru zeleně MgMěOl a 

Technických služeb a. s. místní šetření ve věci sečení ploch v Nemilanech  na r. 2012. 
- Z částky 300 tis. Kč, která byla přidělena KMČ pro rok 2011 na drobné opravy 

v Nemilanech, bylo vyčerpáno cca 200 tis. Kč a zůstatek bude použitý na další etapu 
akce úpravy parku.  

- V říjnu 2011 budou provedeny další úpravy parku s náklady ve výši 800 tis. Kč (zřízení 
chodníků, lavičky, ořez stromů). 

- Odbor koncepce a rozvoje MgMěOl zadá do konce roku 2011 zpracování dopravní 
studie na posouzení stavu řešení dopravy v Nemilanech. Studie se bude týkat návrhů na 
doplnění chodníků, zřízení konečné zastávky MHD, dopravního značení, umístění 
zpomalovacích prahů, zřízení obytných zón a dalších opatření. Studie bude předložena 
KMČ k připomínkám. 



 
 

- Od října 2011 bude Povodí Moravy s. p. pokračovat v čištění vodního toku Nemilanka. 
- Po dokončení rekonstrukce komunikace v ul. Kožušanská bude na podzim 2011 

provedena výsadba zeleně (keře, stromy, výsev trávy). Dotčení vlastníci RD budou 
osloveni, zda souhlasí s výsadbou stromu před svým domem. V případě nesouhlasu 
bude výsadba stromů provedena na náhradních pozemcích SMO v Nemilanech.  

- P. Rendová, Michálková a Buláková s ul. U Sokolovny podaly stížnost proti 
dlouhodobému neřešení nebezpečné dopravní situace pro chodce a zejména děti 
pohybující se v této ulici. V ul. U Sokolovny není zřízen chodník, na komunikaci chybí 
zpomalovací práh nebo jiné zařízení k regulaci dopravy, rychlost dopravy není omezena 
dopravní značkou. 
KMČ informovala stěžovatelky o tom, že požadavek na zřízení chodníku v ul. U 
Sokolovny byl zařazen do plánu drobných investic v Nemilanech již od roku 2009, ale 
SMO dosud nepřidělilo na akci finanční prostředky.  
KMČ dále sdělila, že v rámci připravované dopravní studie pro Nemilany bude řešeno 
také zřízení chodníku a regulace dopravy v ul. U Sokolovny. Dopravní studie bude 
významným podkladem pro další jednání se SMO. KMČ ujistila stěžovatelky, že bude i 
nadále využívat všechny možnosti k vyřešení jejich požadavku. Předseda KMČ projedná 
tuto připomínku na odboru dopravy a investic MgMěOl. 

 
 
 
 
Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 26. října 2011 v 18:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 
 
 
 


