
Zápis č. 8 z jednání KMČ Nemilany 
konaného dne 26. srpna 2015 

 

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

Belšíková, Z. Štefanidesová 

Hosté: p. Bačevský, p. Pavlík, Policie ČR 

 

Kontrola minulého zápisu: 

 Na ul. Kožušanská proběhlo čištění kanalizačních vpustí. 

 Na ul. Sportovní dokončen a zkolaudován opravený chodník  

 

Došlá pošta: 

 Žádost o nájem – zastřešení vstupu do rodinného domu č. p. 310, parc.č. 637 v k.ú. 

Nemilany, paní Kateřina Švecová. KMČ nemá námitky. 

 Paní Kroutilová žádá zbudování veřejného osvětlení v ulici Návětrná. KMČ si je 

vědoma tohoto dlouhodobého nedostatku a pokusí se v dané věci najít řešení. 

 

Ostatní: 

 KMČ dostala od MMOL kopii územního plánu Nemilan (pozemky) 

 P. Bačevský vznesl požadavek na vybudování příjezdové cesty a veřejného osvětlení 

v ul. Zákřovská. KMČ již podpořila umístění lampy veřejného osvětlení a zjistí 

možnosti zpevnění komunikace.   

 Plánovaná oprava části chodníku v ul. Kožušanské před domy č. 8, 10 proběhne do 

konce r. 2015. V r. 2016 se předpokládá oprava dalších chodníků v této ulici.   

 P. Pavlík upozornil, že na cyklostezce Nemilany – Povel opět dochází k objíždění 

zátaras a že se zde objevilo vyvrácené dopravní značení, nahlášeno Městské policii 

Olomouc 

 KMČ bude požadovat opravu vozovky v ul. Božkova s ohledem na budování nového 

„bikeparku“ v bývalé pískovně a následné zvýšené frekvence dopravy v této ulici.  

 KMČ navrhuje MMO na rok 2016 následující investiční akce   

o Rekonstrukce ul. Raisovy. 

o Vybudování nové konečné zastávky autobusu č. 17 u fotbalového hřiště.  

o Dokončení úprav parku a jeho vybavení dalšími herními prvky. 



o Veřejné osvětlení ul. Návětrné. 

o Vybudování parkovacího stání v ulici U Sokolovny 

 

Zapsala: Š. Belšíková 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 23. září 2015 v 18:00 hod. 

            

     

 

 

       Mgr. R. Pospiechová   

      předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany  

  

 

 

 


