
 
 

Zápis č. 10 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 24. října 2012 

 

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

Omluveni za KM Č: P. Smítal          

Městská policie : p. Kluková  

Program: 

1. Kontrola minulého zápisu 

- V termínu do středy dne 30. 10. 2012 bude dokončena oprava kapličky v ul. Sportovní. 

- Dne 2. 10. 2012 proběhl kontrolní den k akci zrušení staré kanalizace ve Slavoníně a 
v Nemilanech. Z důvodu zatékání suspenze do nových kanalizačních stok bude 
provedeno pouze zaslepení starých vpustí, šachet a výústí kanalizace do Nemilanky. 

- Moravská vodárenská a. s. dne 3. 10. 2012 sdělila e-mailem předsedovi KMČ, že na 
základě místního šetření zajistí utěsnění poklopů kanalizace v Nemilanech. Poškozené 
či špatně uložené poklopy budou vyměněny.  

- P. Děreš projedná s p. Zívalou z Technických služeb města Olomouce a. s. umístění 
dopravního značení před zahájením pravidelného čištění parkovacích zálivů.  

2. Došlá pošta   

- SMO, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k žádosti o pronájem části 
pozemku p. č. 276 ostatní plocha  o výměře 17 m2 na ul. Lidická v k.ú. Nemilany pro 
účely  užívání předzahrádky (č.j. SMOl/Maj/22/4976/2012/Pr ze dne 10. 10. 2012). KMČ 
jednohlasně odhlasovala, že k žádosti nemá připomínky (hlasování 9-0-0). 

- SMO, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k žádosti o pronájem části 
pozemku p. č. 647 zahrada o výměře 13 m2 v ul. Bystřinova v k. ú. Nemilany pro účely 
vstupu a vjezdu k RD a pozemku (č.j. SMOl/Maj/22/4635/2012/Pr ze dne 24. 9. 2012). 
KMČ jednohlasně odhlasovala, že k žádosti nemá připomínky (hlasování 9-0-0). 

- SMO, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k žádosti o pronájem části 
pozemku p. č. 647 zahrada o výměře 84 m2 v ul. Bystřinova v k. ú. Nemilany pro účely 
vstupu a vjezdu k RD a pozemku (č.j. SMOl/Maj/22/4802/2012/Pr ze dne 1. 10. 2012). 
KMČ jednohlasně odhlasovala, že k žádosti nemá připomínky (hlasování 9-0-0). 

3. Ostatní  

- V pátek dne 9. 11. a v úterý dne 11. 11. 2012 provede kominík čištění a revize komínů 
podle objednaných služeb.   

- KMČ vyčerpala z peněžních prostředků na drobné investice pro r. 2012 na opravu 
chodníků částku 265 tis. Kč. Zůstatek do částky 300 tis. Kč bude použit na zřízení 
chodníku a plochy cca 15 m2 u kapličky v ul. Sportovní. 

Zapsala: L. Zenglerová 

 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 21. listopadu 2012 v 18:00 hod.  

  

    

         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 



 
 

 

 

 


