
 
 

Zápis č. 7 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 25. července 2012 

 

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

Nepřítomni za KM Č: P. Děreš, P. Smítal, E. Kolajová 

Ostatní p řítomní:  P. Vojáček, Městská policie p. Hanus 
          

Program: 

1. Kontrola minulého zápisu 

- Terénní úpravy parku nejsou od března 2012 dokončeny. Předseda KMČ proto dne 
27. 6. 2012 požádal MmOl o písemné zdůvodnění nedokončení úpravy parku. Postup 
vůči dodavatelské firmě řeší odbor investic p. Novotný. 

- ČEZ a. s. v ul. Janíčkova dokončila po stavebních úpravách provedených v toku 
Nemilanka úpravy okolního terénu a dosetí trávy. 

- Na odboru majetkoprávním MmOl byla s p. Slezákovou projednána oprava kapličky na 
ul. Sportovní. Jedná se o odizolování a opravu fasády. Podkladem pro další jednání 
bude stanovení ceny opravy, kterou určí odborné stavební firmy. Byly požádány dvě 
firmy o cenové nabídky. 

 

2. Došlá pošta   

- Odbor životního prostředí MmOl ve sdělení ze dne 29. 6. 2014 pod č.j. 
SMOl/ŽP/55/2897/2732/2012/Čí informoval o tom, že vyzval stavitelství Pospíšil s. r. o. k 
zajištění posečení části zaplevelené parcely č. 721/1 a č. 721/2 a upozornil ho na 
případné sankční řízení při nedostatečné údržbě pozemků.  

- Odbor životního prostředí MmOl dne 25. 6. 2014 písemně sdělil, že posečení pozemků 
p.č. 771 a 772/40 v k.ú. Nemilany bude provedeno v následující seči. Posečení nebylo 
zahrnuto do požadavků pro TSMO a. s. z důvodu opomenutí pracovníka odboru.  

- Předseda KMČ dne 12. 7. 2012 doplnil písemně žádost na odbor životního prostředí 
MmOl o zajištění jarního a podzimního sečení zaplevelených městských pozemků o 
pozemek p.č. 318. 

 

3. Ostatní  

- KMČ upozornila zástupce Městské policie na dva autovraky mercedesu, které blokují 
parkovací místa v ul. Kožušanská, a požádala o zjištění vlastníka a odstranění 
autovraků. Z jednoho auta vytéká olej a poškozuje komunikaci.   

- KMČ požádala zástupce Městské policie, aby na dopravní komisi písemně nahlásil 
dopravní situaci, která vznikla v důsledku nového vodorovného značení komunikace 
Olomouc-Tovačov na odbočce do Nemilan. KMČ žádá o prověření, zda vodorovné 
značení splňuje parametry odbočovacího pruhu a zda řidiče neomezuje. 



 
 

- KMČ dále projednala se zástupcem Městské policie možnosti zabránění trvalému stání 
kamionů vedle sebe na polní cestě z ul. Hviezdoslavova směrem k Aholdu, které 
znemožňuje průjezd po polní cestě. KMČ dává na zvážení umístění dopravní značky 
„Zákaz stání“. 

- P. Vojáček vznesl stížnost na soustavné porušování sousedských práv a obtěžování ze 
strany vlastníka sousedního pozemku na ul. Lidická (nepovolené stavební úpravy, 
neoprávněné užívání jeho majetku, nepovolené vypouštění odpadů). Předseda KMČ p. 
Vojáčkovi doporučil, aby se obrátil s písemnou stížností s odůvodnění a popisem 
závadného stavu na stavební odbor a na odbor životního prostředí MmOl. KMČ nemá ve 
věci řešení případů porušování sousedských práv žádné zákonné pravomoci. 

 

Zapsala: L. Zenglerová 

 

 

 

 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 29. srpna 2012 v 18:00 hod. 

     

   

 

 

 

 

 

 

         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 
 

 

 


