
Zápis č. 4 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 22. dubna 2015 

 

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

Belšíková, Z. Kříž 

Policie ČR: pprap. Jaklová 

Městská policie: p. Skoupil 

 

 

Kontrola minulého zápisu: 

 Informace o dopravním značení na křižovatce z Nemilan směrem na Olomouc a 

Tovačov. KMČ (E. Pospíšilová) jednala s odborem dopravy (pí. Motyčkovou) o 

umístění sloupků s odrazkou a dopravního značení upozorňující na křižovatku. Značení 

bude realizováno do října 2015. 

 Oprava chodníku v ul. Sportovní. Přislíbený začátek opravy do konce dubna 

neuskutečněn. Dle informací z TSMO proběhne oprava chodníku v květnu.(vyřizuje R. 

Pospiechová).     

 

 

Požadavky občanů: 

 Na toku Nemilanky se opět vyskytla bobří hráz. KMČ (R. Pospiechová) vznese 

požadavek na Povodí Moravy na snížení hráze.  

 Cyklostezka Nemilany – Povel. Občané vznesli stížnost na opakující se porušování 

zákazu vjezdu motorových vozidel a objíždění zábran po zemědělské půdě. KMČ 

vznesla požadavek na městskou policii, aby zajistila častější hlídky. Městská policie 

doporučuje, aby občané vozidla porušující zákaz vyfotografovali a předali tyto přímé 

důkazy policii. 

 Znovuobnovení požadavku na zřízení veřejného osvětlení v ul. Návětrná.  

 Dopravní značení 

o ul. Janíčkova, dopravní značka „Průjezd zakázán“  - občané požadují odstranění 

této značky, která neplní svůj účel a také neřeší otázku projíždějících cyklistů. 

KMČ navrhuje místo ní umístění dopravního značení omezující rychlost. 

o ul. Návětrná, dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost 

přesahuje 3,5t“ – požadavek na dodatkové značení povolující vjezd TSMO.    

 

 

Došlá pošta: 

 Žádost o prodej pozemku za účelem stavby RD, p. Růžička, par.č. 318 v k.ú. Nemilany. 

KMČ nemá námitek, ale upozorňuje, že pozemek není opatřen inženýrskými sítěmi a 

nevede k němu silnice s veřejným osvětlením.  

 Žádost o bezplatnou výpůjčku pozemku za údržbu, p. Slovák,  parc.č. 179/4, 180/2, 

181/2 v k.ú. Nemilany. KMČ nemá námitky, doporučuje získat vyjádření sousedů. 

 P. Vidras děkuje za realizaci cyklostezky Nemilany - Povel a žádá o umístění 

odpadkových košů, laviček, vysázení stromů a zřízení veřejného osvětlení na 

cyklostezce. KMČ vznese dotaz na Magistrát města Olomouce, zda se bude nějak řešit 

např. doplnění odpadkových košů, laviček.  

 Přehled činnosti TSMO za měsíc duben. 

 

 

 



Ostatní:  

 V sobotu 30. 5. 2015 v 10:00 hod. se v kulturním domě uskuteční setkání KMČ 

s jubilanty. (vyřizuje P. Svobodová) 

 KMČ obnoví žádost o rekonstrukci Raisovy ul.  

 Ve dnech 27.07. – 31.07.2015 je plánováno týdenní uzavření pošty, bude dopředu 

oznámeno vývěskou na poště, u obecního úřadu a vyhlášeno rozhlasem. 

 Oslavy 70. výročí od konce 2. světové války: 

25. 4., 10:30, Zákřov / 26. 4., 11:00, Javoříčko / 8. 5., 10:00, Ústřední hřbitov 

Neředín / 8. 5., 11:00, Čechovy sady / 9. 5., 11:00, Nemilany, park 

(Další informace viz Radniční listy 4/2015, str. 25.)  

 

 

 

Zapsala: Š. Belšíková 

 

 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná (výjimečně) ve čtvrtek 28. května 2015 v 18:00 hod. 

             

             

 

 

 

 

       Mgr. R. Pospiechová    

     předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany    


