
Zápis č. 7 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 22. července 2015 

 

Přítomni za KMČ: R. Pospiechová, J. Monič, E. Pospíšilová, Z. Kříž, Z. Štefanidesová 

Omluveni: Š. Belšíková, P. Svobodová 

Hosté: Policie ČR, Městská policie Olomouc, Ing. Přibylová, Ing. Dienstbierová (MMOL) 

 

1. STUDIE ZELENĚ MORAVSKÁ CYKLOSTEZKA – komisi byla představena studie zeleně 

(umístění keřů a stromů – lípy, duby) na Moravské cyklostezce vedoucí z Nemilan směrem do 

Slavonína, studie byla doplněna o dvě odpočinková místa s lavičkami a odpadovými koši 

KMČ potvrdila zájem o tato odpočinková místa, požadujeme, aby lavičky byly zality do betonu 

(opatření proti krádeži); KMČ bude dále usilovat o umístění veřejného osvětlení na cyklostezce 

celou studii zadal Odbor životního prostředí MMOL 

 

2. oprava chodníku na Sportovní ulici, jednání přímo na místě za přítomnosti předsedkyně 

KMČ, bývalého předsedy pana Pavlíka, pracovníka TSMO a MMOL – kontrola fakturace 

práce, požadavek na znovu prověření fakturovaného množství podkladového materiálu 

 

3. plánovaná oprava chodníku na ulici Kožušanská (předpokládaný rozpočet cca 80 tis. korun) 

– v jednání s TSMO 

 

4. chystané vydání kalendáře, cca 400 ks, pro každé číslo popisné zdarma, distribuce bude 

upřesněna (v Nemilanech 389 domů s číslem popisným) 

 

5. p. Belšíková řešila problémy s distribucí Radničních listů 

 

6. občané požadují vyčištění kanálových vpustí – p. MOnič zjistí, kdo je za čištění odpovědný a 

jak často se provádí 

 

7. na příští komisi budeme řešit plánované investiční akce na rok 2016; do rozpočtu MMOL 

komise každoročně navrhuje akce do 3 mil. korun (dle pokynů MMOL) 

 

8. webové stránky Nemilan v jednání – p. Kříž ml. je ochoten zřídit je na zakázku (bude 

projednáno na MMOL) 

 

9. předsedkyně KMČ projedná na MMOL také opravu místního rozhlasu, zapůjčení územního 

plánu pro potřeby komise, možnosti využití zbývajících finančních prostředků 

 

 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 26. srpna 2015 v 18:00 hod. 

            

 

 

Mgr. Renata Pospiechová 

předsedkyně KMČ Nemilany 

     

     

  

             


