
 

 

Zápis č. 3 z jednání KMČ Nemilany  

konaného dne 25. března 2015 
 

Přítomni za KMČ: R. Pospiechová, P. Pořízková, P. Svobodová, J. Monič, E. Pospíšilová, 

Š. Belšíková, Z. Kříž, V. Pavlík 

Policie ČR: pprap. Jaklová 

Městská policie: p. Zeman, Hanus 

Program: 

1. Kontrola minulého zápisu 

- Informace Mgr. Žáčka (člen Rady SMO) o termínu sběrové soboty – bude pouze jedna, 

druhá není povolena (nedostatek financí), při projednávání rozpočtu na rok 2016 bude 

zohledněn požadavek KMČ Nemilany na dvě sběrové soboty 

- Informace o pokračujícím jednání se Správou silnic Olomouckého kraje - podmínky pro 

umístění odrazek na odbočce z krajské komunikace ve směru křižovatky Olomouc a 

Tovačov do Nemilan – p.Pospíšilová z KMČ bude prověřovat i nadále 

- Informace o schválené investiční akci - oprava stávajícího chodníku v ul. Sportovní 

(předběžný rozpočet: 296 tis. Kč vč. DPH) – schváleno novou KMČ (hlasování: pro 8, 

proti 0, zdržel se 0); realizováno by mělo být v dubnu 2015 

- Informace o investiční akci - úprava komunikace u areálu TJ Sokol Olomouc-Nemilany 

v ul. U Sokolovny (rozděleno na dvě části) – odbor dopravy MMOL požaduje zpracování 

projektové dokumentace, KMČ odsouhlasila na svém zasedání žádost o zpracování 

projektové dokumentace na náklady odboru investic Magistrátu města Olomouce 

(hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0)  

 

2. Došlá pošta 

-   v únoru 2015 obdržela KMČ žádost o vybudování vodovodní přípojky a kanalizace v ulici 

Kopretinová, žádost vyřizuje Ing. Kubeček v zastoupení p. Vorlíčkové, Vorlíčka, Knoba. 

KMČ upozorňuje, že občané koupili tyto pozemky s vědomím, že nejsou napojeny na 

kanalizaci a vodovod, tomu odpovídala i jejich cena. KMČ vydává souhlasné 

stanovisko k vybudování požadovaných přípojek na náklady MMOL.  

-  žádost manželů Bačevských ze dne 05.03.2015: o vybudování chodníku v ulici 

Zákřovská – KMČ nemá námitek; o posunutí veřejného osvětlení – KMČ nemá námitek; 

o odstranění náletové dřeviny – KMČ nemá námitek; o odstranění retardérů – KMČ 

upozorňuje, že retardéry nezasahují přes celou šířku silnice a nepřekážejí v provozu 

kočárkům a cyklistům, jak chybně uvádějí manželé Bačevští – KMČ nemůže posoudit, 

úpravy silnic řeší Policie ČR a odbor dopravy MMOL; KMČ upozorňuje na to, že 

úpravy ulice Zákřovská nebude hradit z financí přidělených na rok 2015 

-  žádost o stanovisko k prodeji orné půdy za rodinnými domy u ulice Lidická (p. Slezák) ze 

dne 10.03.2015 (odbor majetkoprávní) – KMČ upozorňuje na možnou spekulaci 

s pozemky, uváděný důvod pěstování plodin pro rodinnou spotřebu se zdá jako 

nepravděpodobný; nicméně KMČ nemá námitek a s prodejem souhlasí  



 

 

-  žádost o stanovisko k pachtu pozemku parc.č.647 (pan Vacek), odbor majetkoprávní – 

KMČ souhlasí s pronájmem 

 

3. Ostatní 

- Seznámení s novými členy komise a paní předsedkyní 

- Rozpis zasedání na rok 2015 

- Jubilea občanů, nutnost podepsat souhlas s poskytnutými údaji – za KMČ prověří p. 

Svobodová u p. Romanovské 

- Informace o investiční akci v ulici Raisova, projekt pozbyl platnost 

- Informace o investiční akci v ulici Česká čtvrť, projekt pozbyl platnost 

- V ulici Janíčková byla umístěna značka Průjezd zakázán 

- Odbor dopravy slíbil vyměnit zkorodovanou značku s názvem ulice Povelská 

- Informace o problému s osvětlením v ulici  Návětrná, nepředáno do užívání, problémy 

s vlastníky, řeší odbor investic 

- Podnět občanů: požádat SŽDC a ČD o úpravu přístupové cesty k vlakové zastávce 

v Nemilanech, cesta je zarostlá trávou, neudržovaná + KMČ požaduje oznamování 

výluky vlakového provozu v dostatečném předstihu 

- Odstoupení p. Pavlíka z KMČ, poděkování za mnohaletou práci 

 

Zapsala: R. Pospiechová 

 

 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 22. dubna 2015 v 18:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Renata Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 

 

 


