
 
 

Zápis č. 4 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 24. dubna 2013 

 

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

Nepřítomni za KM Č: L. Zenglerová 

Městská policie : p. Žižková 

Policie ČR: pprap. Jaklová  

Program: 

1. Došlá pošta 

- SMO, odbor majetkoprávní (č.j. MAJ-EM/40/2004/Sk), požádal KMČ o stanovisko 
k pronájmu části pozemku p.č. 246/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Nemilany za účelem 
provozování reklamní plochy. KMČ jednohlasně odhlasovala, že nemá připomínky 
(hlasování 9-0-0).  

- SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOl/Maj/22/1408,1409,1417/2013/Pr), požádal KMČ o 
stanovisko k pronájmu popř. prodeji pozemku p.č. 860/1 o výměře 712 m2, dále p.č. 
861/9 o výměře 35 m2 a části p.č. 654 o výměře 17 m2 v k.ú. Nemilany za účelem 
užívání zahrady. KMČ jednohlasně odhlasovala, že nemá připomínky (hlasování 9-0-0).  

- SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOl/Maj/22/1054/2012/Bra), požádal KMČ o 
stanovisko k směně pozemků p.č. 732/15 o výměře 84 m2, p.č. 836/1 o výměře 3 105 
m2, p.č. 846 o výměře 932 m2, p.č. 841 o výměře 959 m2 a p.č. 853 o výměře 919 m2 za 
účelem využití dle platného územního plánu. KMČ jednohlasně odhlasovala, že nemá 
připomínky (hlasování 9-0-0).  

- SMO, odbor stavební (SMOl/OPK/79/814/2013/Nan), informoval o povolení zvláštního 
užívání místní komunikace ul. Lidická od č. 28 po ul. Kožušanská za účelem pokládky 
kabelů NN, délka výkopu 75 m, v době od 18. 3. do 29. 3. 2013. Práci bude provádět 
ELPREMONT elektromontáže s. r. o., Velká Bystřice (tel. 585 351 272).  

- SMO, odbor stavební (č.j. SMOl/SU/40/12/2013/Hy) požádal KMČ o návrh na 
pojmenování nové ulice v Nemilanech na konci ul. Povelská. KMČ navrhuje název: 1. „U 
černé cesty“ (staré pojmenování této cesty) nebo 2. „K Astře“ (ulice bude končit u 
zahrádkářské kolonie Astra v Nemilanech). 

- SMO, odbor stavební (č.j. SMOl/OD/109/1682/2012/KM) zaslal KMČ vyjádření 
k parkování kamionů na přístupové polní cestě od Aholdu do Nemilan. Odbor dopravy 
konstatuje, že za dodržování odpovídá řidič a kontrolu provádí Městská policie. 
 

2. Ostatní   

- KMČ obdržela od TS Olomouc cenové návrhy na opravy chodníků a komunikací na rok 
2013 z přidělených finančních prostředků pro KMČ Nemilany ve výši 300 000 Kč. Do 
oprav jsou zařazeny tyto akce: 

- chodník ul. Kožušanská od č.p. 4 po č.p.12  – 96 m2 
- chodník ul. Povelská od č.p. 2 po č.p. 6   – 103 m2 
- chodník před ZŠ Raisova     – 7 m2 
- chodník ul. Sportovní před č.p. 7    – 7,2 m2 
- oprava komunikace ul. Sportovní (u hřiště)   – 15 m2 

 



 
 

 

- P. Smítal informoval o cyklostezce ul. Požárníků – rybník Povel – ul. Povelská. 
V letošním roce bude provedena pouze část cyklostezky v délce 120 m v úseku 60 m 
před a 60 m za přejezdem ČD. Pro rok 2014 bude KMČ podporovat dobudování zbytku 
cyklostezky od přejezdu k asfaltové komunikaci ul. Povelská. Po dokončení nebude 
cyklostezka průjezdná pro automobily. KMČ přispěje k dobudování cyklostezky 
z rozpočtu KMČ.   

 

Zapsala: L. Zenglerová 

 

 

 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 22. kv ětna 2013 v 18:00 hod.  

  

 

 

 

 

 

         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 
 

 

 


