
 

 

Zápis č. 2 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 22. února 2016 

 

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

Štefanidesová 

Omluven: Z. Kříž 

Hosté: Městská policie, Policie ČR, V. Pavlík  

 

Kontrola minulého zápisu: 

 Městské policii opět nahlášen havarijní stav výkopu na Raisově ul. Městská policie 

přislíbila co nejrychlejší vyřešení situace.  

 Bobří hráz na toku Nemilanky byla snížena.    

 Havarijní stav štítové zdi na ul. Lidická, č. p. 19 v řešení stavebního odboru MMO.  

 Odstranění nepovolené skládky stavebního odpadu v lesíku za tratí přislíbeno 

odborem životního prostředí MMO.  

 Provedena požadovaná oprava místního rozhlasu na ul. Kožušanská. Přesto ozvučení 

ulice za kapličkou není stále dostačující, bude vznesen požadavek na doplnění 

chybějícího amplionu.    

 Umístění dopravní značky zpomalující provoz v ul. U Sokolovny v řešení.  

 Plán investic na rok 2016 připraven, ale nebyl prozatím odsouhlasen, jelikož poslední 

týden v únoru proběhne dodatečné jednání s MMO ohledně možností realizace 

plánovaných investic, do kterých je předběžně navrženo dokončení opravy chodníků 

na ul. Kožušanská, úprava cesty u bočního vstupu do ZŠ Nemilany, vybudování 

odstavné plochy v ul. U Sokolovny a Raisova. 

 

Došlá pošta: 

 KMČ obdržela nové mapové podklady s přesnými aktuálními hranicemi jednotlivých 

KMČ. 

 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitosti (předzahrádky) na ul. 

Hviezdoslavova, parc. č. 649, pí. Ž. Uhrová. KMČ nemá námitky. 

 



Ostatní: 

 Vznesen požadavek na opravu studny na ul. Božkova, předáno MMO – studna 

v katastru Slavonín. 

 Požadované umístění chybějícího veřejného osvětlení na konci Povelské ul. přislíbeno 

MMO v průběhu jara/léta 2016.  

 Vznesen požadavek na provedení údržby městské zeleně na ul. Hviezdoslavova a 

Kožušanská, předáno na odbor životního prostředí MMO. 

 KMČ požaduje provedení údržby budovy kulturního domu a detašovaného pracoviště 

MMO – natření korodující střechy.    

 Sběrová sobota se v letošním roce uskuteční dne 5. 11. 2016. 

 KMČ pozve na březnovou schůzi náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka za účelem 

seznámení se stavem Raisovy ul. a projednání její rekonstrukce a dalších investičních 

akcí. 

 KMČ odhlasovala funkci ověřovatele zápisů KMČ pí Z. Štefanidesovou. 

 KMČ plánuje uspořádat výstavu historických fotografií Nemilan v době podzimního 

termínu konání voleb a v návaznosti na tuto výstavu připravit kalendář na rok 2017 

s historickými fotografiemi obce. 

 Zbylé závěsné kalendáře na rok 2016 jsou zdarma k dispozici nově i na poště a ve 

večerce. 

 

Zapsala: Mgr. Š. Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Z. Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 21. března 2016 v 18:00 hod. 

            

  

 

       Mgr. R. Pospiechová   

      předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 


