
 
 

Zápis č. 5 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 23. kv ětna 2012 

 

Přítomni za KM Č: V. Pavlík, P. Děreš,  E. Kolajová, J. Monič,  L. Zenglerová, P. Smítal, M. 
Pokorný, P. Svobodová 

Nepřítomni za KM Č: M. Fillová, E. Pospíšilová 

Ostatní p řítomní:  Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora, 
       Městská policie p. Hanus, p. Kluková,  
       Policie ČR nstržm. Holková 
       p. Knausová, Kovaříková   

Program: 

1. Kontrola minulého zápisu 

- Vlastníci zaplevelených pozemků u objektu bývalého JZD v Nemilanech přislíbili na 
základě jednání na oddělení odpadového hospodářství odboru životního prostředí MmOl 
do konce června 2012 odstranění skládek a úklid na svých pozemcích. 

2. Došlá pošta   

- Zastupitelstvo SMO dne 25. 4. 2012 schválilo nové názvy ulic v Nemilanech: Bylinková, 
Za Zahradami a Za Sokolovnou (č.j. SMOL/066708/2012/OVVI/Mar ze dne 26. 4. 2012). 
Umístění názvů ulic zajišťují Technické služby města Olomouce a. s. Budou doplněny 
také směrovníky ulic v Nemilanech.  

- ČEZ Distribuce a. s. sdělila, že dne 19. 6. 2012 od 7:30 do 17:30 hod. bude z důvodu 
opravy vedení NN přerušena dodávka elektrického proudu v ulicích Lidická, Česká Čtvrť 
a Božkova. Informační letáčky budou vyvěšeny na sloupech elektrického vedení.  

3. Ostatní  

- V pondělí dne 28. 5. 2012 v 10:30 hod. proběhne schůzka se zástupcem dodavatelské 
firmy ve věci dokončení terénních úprav v parku. Za KMČ se zúčastní p. Pokorný a p. 
Smítal. 

- Technické služby města Olomouce a. s. provedly výměnu zákazové dopravní značky u 
vjezdu z ul. Kožušanská na účelovou komunikaci směrem ke komunikaci  R 35. 
Umístěná dopravní značka se vztahuje pouze na zákaz vjezdu nákladních vozidel a 
neodpovídá dopravní značce „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, kterou 
odsouhlasil odbor dopravy MmOl. KMČ žádá Technické služby města Olomouc a. s. o 
urychlenou výměnu dopravní značky.  

- KMČ upozornila Městskou policii, že na výjezdu z ul. Návětrná, U Sokolovny a Lidická, 
došlo k poškození komunikace pravděpodobně pásovým vozidlem. Předseda KMČ 
nahlásil poškození ing. Pospíšilové na odbor dopravy MmOl a p. Zívalovi na Technické 
služby města Olomouce a. s. 

- P. Knausová a p. Kovaříková vznesly připomínky k  nedostatečné údržbě pozemků po 
rekonstrukci komunikace v ul. Kožušanská (lebeda, nezasetá tráva). Předseda KMČ 
sdělil, že zajištění pravidelné údržby je v řešení s ing. Štěpánkovou z odboru životního 
prostředí MmOl. Údržbu by měla zajistit firma, která realizovala rekonstrukci 
komunikace. 



 
 

- P. Knausová a p. Kovaříková dále vznesly požadavek, aby SMO zajistilo alespoň 1 x 
ročně posekání lebedy na městských pozemcích v ulici U Sokolovny. KMČ projedná 
záležitost na oddělení zeleně odboru životního prostředí MmOl. 

- KMČ upozornila dopisem Technické služby města Olomouce a. s. na špatně viditelnou 
dopravní značku „Zákaz vjezdu“, která je umístěna v blízkosti vzrostlé lípy na ul. 
Povelská naproti kulturního domu. 

- KMČ dále upozornila Městskou policii na nové skládky odpadů v příkopech podél 
komunikace z Nemilan směrem ke křižovatce Olomouc - Tovačov. Odpady jsou na 
pozemcích ve vlastnictví SMO. 

- V sobotu dne 16. 6. 2012 se uskuteční setkání s letošními jubilanty. Pozvánky budou 
rozeslány.  

- V sobotu 2. června 2012 se koná sběrová sobota od 8:00 do 13:00 hodin na ul. 
Povelská u obchodu. 

- P. Machová informovala KMČ o připravovaných změnách ve způsobu předkládání 
požadavků jednotlivých KMČ na SMO, jejich řešení a zařazení do plánů odborů MmOl 
tak, aby došlo k zefektivnění řešení požadavků KMČ a nedocházelo k jejich letitému 
odsouvání. Rada SMO připravuje pro nastavení procesu předávání podkladů ze strany 
KMĆ a jejich řešení SMO novou metodiku. P. Machová dále sdělila KMČ některé 
informace k dlouhodobě neřešeným problémům v Nemilanech: 

       Rozpočet na rekonstrukci ul. Raisova je cca 6 mil. Kč. Rekonstrukce nebyla zařazena  
k realizaci pro letošní rok. 

Rozpočet na vybudování chodníků v ul. Česká je cca 1,8 mil. Kč, ale stavebnímu 
povolení vypršela platnost. Akce nebyla zařazena k realizaci pro letošní rok. 

Komunikace v ul. Návětrná byla řádně zkolaudovaná. SMO uzavřelo s firmou eVector.cz 
s. r. o. darovací smlouvu na komunikaci, která nabude účinnosti od 31. 12. 2014. 
Dokončení veřejného osvětlení na náklady SMO by si vyžádalo náklady ve výši cca 50 
tis. Kč. 

Na úřední desce odboru dopravy MmOl bylo vyvěšeno opatření obecné povahy ve věci 
umístění dopravní značky omezující vjezd vozidel s šířkou přesahující 2,3 m a tonáží 
nad 3,5 t z ul. Kožušanská na ul. Kopretinová od kapličky směrem k paletárně. 
V současné době probíhá námitkové řízení. Námitku podal provozovatel paletárny. 

 

Zapsala: L. Zenglerová 

 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 20. června 2012 v 18:00 hod. 

       

 

 

         Vlastimil Pavlík 

        předseda KMČ č. 10 Nemilany 



 
 

 

 

 


