
 
 

Zápis č. 4 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 23. dubna 2014 

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

Omluveni za KM Č: P. Pořízková, E. Kolajová 

Městská policie: p. Žižková 

Policie ČR: pprap. Jaklová 

Program: 
1. Kontrola minulého zápisu 
- KMČ předala na odbor dopravy MmOl žádost občanů bydlících v ul. Návětrná. Do vyřešení 

majetkoprávních vztahů a předání pozemků developerem nemůže MmOl požadavky občanů 
vyřešit.  

2. Došlá pošta   
- Žádost SMO, odbor majetkoprávní, o sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku p.č. 646 

zahrada o výměře 13 m2 v ul. Sportovní k.ú. Nemilany za účelem užívání zahrady (č.j. 
SMOL/061668/2014/OMAJ/MRRD/Pri ze dne 21. 3. 2014). KMČ nemá k žádosti připomínky 
(hlasování 9-0-0). 

- Žádost SMO, odbor majetkoprávní, o sdělení stanoviska k prodeji pozemku p.č. 291/1 orná půda 
o výměře 487 m2 v ul. Hviezdoslavova k.ú. Nemilany za účelem rozšíření zázemí RD (č.j. 
SMOL/063531/2014/OMAJ/MRRD/Hab ze dne 24. 3. 2014). KMČ nemá k žádosti připomínky 
(hlasování 9-0-0). 

- Žádost SMO, odbor majetkoprávní, o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku p.č. 318 orná půda 
o výměře 734 m2 v ul. Hviezdoslavova k.ú. Nemilany za účelem zřízení zahrady (č.j. 
SMOL/071210/2014/OMAJ/MRRD/Skl ze dne 1. 4. 2014). KMČ nemá k žádosti připomínky 
(hlasování 9-0-0). 

- Žádost SMO, odbor majetkoprávní, o sdělení stanoviska k prodeji pozemků p.č. 741/43 orná 
půda o výměře 6195 m2, p.č. 950/20 orná půda o výměře 7353 m2, p.č. 1005/29 orná půda o 
výměře 1706 m2 a p.č. 1029/1 orná půda o výměře 146631 m2 v lokalitách Suché Louky, U 
Moravy k.ú. Nemilany za účelem zemědělského obhospodařování (č.j. 
SMOL/080678/2014/OMAJ/MRRD/Skl ze dne 11. 4. 2014). KMČ s žádostí souhlasí za podmínky, 
že prodej nekoliduje se záměry SMO a s návrhem nového územního plánu – rekreační zóna 
města a plánovaná cyklostezka podél p.č. 1029/1 (hlasování  9-0-0). 

3. Ostatní 
- Městská policie byla upozorněna na výskyt černé skládky na ul. Božkova p.č. 620, p.č. 611/3, kde 

došlo k navážce rumiska vedle studny. Skládka se částečně nachází na pozemku SMO. KMČ 
projedná řešení skládky s p. Dreisetlem z odboru životního prostředí MmOl.  

- Městská policie byla upozorněna na vozidlo AVIA na městském pozemku v ul. Kopretinová a dále 
na vozidlo s vypuštěnými pneumatikami Peugeot v ul. Kožušanská. Městská policie prověří 
vlastníky dlouhodobě parkujících vozidel. 

- Doplnění osvětlení v parku a v ul. Božkova bude realizováno nejpozději do podzimu 2014. 
- Rada SMO schválila peněžní prostředky na realizaci cyklostezky v úseku rybník Povel – 

železniční trať – Povelská ulice. Cyklostezka bude označena jako „stezka pro cyklisty a chodce“ a 
bude na ní zakázán vjezd motorovým vozidlům. 

 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu dne 21. kv ětna 2014 v 18:00 hod.  

 

 

         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 



 
 

 

 

 


