
 

 

Zápis č. 1 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 18. ledna 2016 

 

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

Štefanidesová 

Hosté: Městská policie, Policie ČR, V. Pavlík  

 

Kontrola minulého zápisu: 

 Činnost bobrů na toku Nemilanky: Povodí Moravy (PM) v prosinci pokácelo topol, 

který narušili bobři a hrozil pádem do Nemilanky. Další nedávno padlý strom nahlásí 

KMČ opět PM.    

 Cyklostezka z Nemilan do Kožušan je dle informací MMO zahrnuta do plánovaných 

akcí a měla by se uskutečnit nejdříve v letech 2017-2018. 

 Požadavek na úpravu cesty u bočního vstupu do ZŠ Nemilany bude zahrnut do plánu 

investic na rok 2016.  

 

Došlá pošta: 

 KMČ obdržela od MMO návrh rozpočtu pro jednotlivé KMČ na rok 2016. KMČ 

sestaví do konce února plán investic. 

 P. Poledna vznesl žádost na přejmenování železniční zastávky z „Nemilany“ na 

„Olomouc-Nemilany“. KMČ písemně odpoví, že nemá námitky. 

 Česká pošta žádá o umístění odkladné schránky pro doručovatele na ul. Lidická (u 

parku). KMČ písemně odpoví, že nemá námitky. 

 Obdrženo stanovisko MMO ohledně požadovaných parkovacích míst v ul. U 

Sokolovny podél areálu Sokola. MMO požaduje vypracování projektu. Zahrnutí do 

plánu investic 2016 bude projednáno na příští schůzi KMČ.  

 

Ostatní: 

 Městské policii nahlášen nepovolený zábor městské zeleně (travnaté plochy) na ul. 

Raisova v místě výkopu. KMČ vznese písemně žádost na odstranění výkopu a 



vyrovnání nerovnosti ve vozovce na MMO (Magistrát města Olomouce) a TSMO 

(Technické služby města Olomouce). 

 Městské policii nahlášena nepovolená skládka stavebního odpadu v lesíku za tratí. 

KMČ požádá písemně o odstranění MMO. 

 Pan V. Pavlík upozornil na havarijní stav štítové zdi domu č. 19 na ul. Lidická, který 

by mohl výhledově ohrozit kolemjdoucí občany. KMČ nahlásí písemně tuto 

skutečnost na stavební odbor MMO.  

 Dne 12. 1. 2016 uspořádal MMO první besedu s názvem „Olomouc naše město“, kde 

společně se zástupci Univerzity Palackého a s předsedy KMČ diskutovali o budoucí 

vizi města. 

 Předsedové jednotlivých KMČ sepsali požadavky na zlepšení komunikace mezi MMO 

a jednotlivými KMČ. KMČ jsou často informovány pozdě nebo vůbec o důležitých 

investičních akcích města prováděných v jejich katastru.  

 Upozorňujeme na změnu pracovní doby na detašovaném pracovišti MMO 

v Nemilanech. Nově bude pracoviště otevřeno ve středu 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 a 

v pátek 8:00 – 13:00. 

 Kdo si dosud nevyzvedl kalendář na rok 2016 s fotografiemi Nemilan, může tak učinit 

na detašovaném pracovišti MMO v Nemilanech. Kalendáře jsou pro občany Nemilan 

k dispozici bezplatně. 

 

 

Zapsala: Mgr.Šárka Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 22. února 2016 v 18:00 hod. 

            

  

 

       Mgr. R. Pospiechová   

      předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 


