
 
 

Zápis č. 2 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 22. února 2012 

 
 
Přítomni za KM Č: V. Pavlík, M. Fillová,  M. Pokorný, P. Děreš,  E. Kolajová, E. Pospíšilová, 
J. Monič, P. Svobodová  

Omluveni za KM Č: L. Zenglerová, P. Smítal 

Ostatní p řítomní:  Městská policie p. Hanus   

 

Program: 

1. Kontrola minulého zápisu 

- Umístění sloupků s odrazkami a vodorovné značení na odbočce do Nemilan z krajské 
silnice Olomouc – Tovačov řeší odbor dopravy MgMěOl (p. Holý). 

- Umístění zrcadla ve spodní části ul. Česká Čtvrť u č.p. 27 na místní komunikaci při 
odbočce směrem k mateřské školce je v řešení odboru dopravy MgMěOl (p. Holý).  

- Na odboru dopravy MgMěOl u ing. Motyčkové bylo při jednání sděleno, že na základě 
stížností občanů na průjezd kamionů z ul. Kožušanská na ul. Kopretinová od kapličky 
směrem k paletárně bude instalována dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel širších než 
2,3 m“. Příkaz k realizaci byl dle informace ing. Motyčkové předán TS Olomouc a. s.  

 

2. Došlá pošta   

- Povolení zvláštního užívání veřejné zeleně v ul. Hviezdoslavova č. 10 pro provedení 
plynové přípojky. 

 

3. Ostatní  

- Na odboru koncepce a rozvoje MgMěOl proběhlo jednání k dokončení dětského hřiště 
v parku ve věci doplnění herních prvků. Žádost o finanční zajištění cca 100 000 Kč 
zpracuje odbor koncepce a rozvoje a předá k projednání do Rady města Olomouce. 

- Na odbor péče o zeleň MgMěOl byla zaslána žádost o vykácení náletových dřevin 
v příkopech u silnice z Nemilan ke křižovatce Olomouc – Tovačov. 

- Na odboru dopravy MgMěOl byla projednána žádost o odstranění dopravní značky 
„Pozor děti“ u objektu bývalé MŠ na ul. Lidická. 

- KMČ na základě požadavku odboru vnějších vztahů a informací MgMěOl odsouhlasila 
investiční prioritu v naší městské části, a to realizaci stavebních úprav ul. Raisova. Je 
nutno obnovit stavební povolení na základě již zpracované projektové dokumentace. 
Původní stavební povolení je již neplatné. Předpokládaná cena stavebních prací je 3 mil. 
Kč. Náhradní investiční akce by byla stavební úprava ul. Česká čtvrť. Také zde je nutno 
obnovit stavební povolení na základě již zpracované projektové dokumentace. 



 
 

- Poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek za psa je možno zaplatit na 
odloučeném pracovišti MgMěOl v Nemilanech, Lidická 31, vždy ve středu v úřední 
hodiny. 

- KMČ požádala Městskou policii o zvýšení večerních a nočních kontrol v Nemilanech. 
V poslední době došlo k několika krádežím (měděné svody) a k ničení majetku (rozbité 
rozvodné skříňky telefonních linek). Dále žádáme občany, aby jakékoliv podezření 
nahlásili na policii. 

 

 

 

 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 28. b řezna 2012 v 18:00 hod. 
       
 
 
 
 
 
 
 
         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 
 
 
 


