
Zápis č. 11 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 21. listopadu 2016 

 

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

E. Kaněčková, Š. Belšíková 

Hosté: Policie ČR, Městská policie Olomouc 

 

Kontrola minulého zápisu: 

  Likvidace odstavených autovraků na Kopretinové ulici v řešení Městské policie. 

Vraky se nacházejí na soukromém pozemku. 

 Týdenní kalendář se starými fotografiemi Nemilan bude vytištěn začátkem prosince. 

Občané si jej budou moci vyzvednout na detašovaném pracovišti MMOl.  

  1. listopadu proběhlo plánované setkání ohledně připravované cyklostezky směrem na 

Kožušany. Jednání se účastnili zástupci MMOl, obce Kožušany, ZD Dub nad 

Moravou a projekční kanceláře DS+GEO. Cyklostezka naváže na Kožušanskou ulici a 

povede pod dálničním mostem směrem na Kožušany. Projektant zapracoval 

požadavek KMČ Nemilany na vybudování zábrany průjezdu motorových vozidel po 

cyklostezce.   

 Na dotaz KMČ ohledně stížnosti na zaparkovaná vozidla podél silnice na Kožušanské 

ulici v blízkosti křižovatky s ulicí Lidickou, dostala KMČ odpověď od odboru správy 

městských komunikací a MHD MMOl, že daná vozovka není určena pro podélné 

stání, a pokud nastane problém s průjezdností vozovky kvůli zaparkovaným 

automobilům, mají se občané obrátit na městskou policii. Proto KMČ ŽÁDÁ 

OBČANY, ABY NENECHÁVALI SVÉ AUTOMOBILY ZAPARKOVANÉ PODÉL 

VOZOVKY tam, kde k tomu nejsou vyhrazená stání a kde tak snižují průjezdnost 

silnice. Děkujeme. 

 Proběhla úprava hranic území KMČ Nemilany dle schváleného návrhu. KMČ 

Nemilany již nebude spravovat část ulice Dolní Novosadská, naopak pod ní nově 

spadá celá ulice Janíčkova a samota na ulici Povelské směrem k železničnímu 

přejezdu.  

 

 

 



Došlá pošta: 

 KMČ obdržela od p. Rudolfa Stratila (Erlenbach am Main) obrazové publikace jako 

poděkování za přijetí zastupiteli MMOl a KMČ při výstavě historických fotografií. 

 Rada města Olomouce vyhověla žádosti o prodej a pronájem části pozemku parc. č. 

231v k. ú. Nemilany pí. Ladislavě Navrátilové. 

 Rada města Olomouce schválila pacht části pozemku parc. č. 351 a 352 v k. ú. 

Nemilany za účelem využívání zahrady p. Martinu Doležalovi a p. Vladimíru 

Kalábovi. 

  Zastupitelstvo města Olomouce schválilo prodej části pozemku parc. č. 231 a č. 636/1 

v k. ú. Nemilany pí. Renatě Polzerové a p. Davidu Novákovi. 

 ČEZ Distribuce, a.s. žádá o prodej části pozemku parc. č. 931/6 v k.ú. Nemilany (o 

výměře 6 m2) za účelem zřízení a provozování trafostanice. KMČ nemá námitky.  

 MMOl povolil rozkopávku ulice Raisovy u křižovatky s ulicí Lidickou za účelem 

přípojky domovní kanalizace v termínu 29. 10. – 4. 11. 2016.  

 Po opakovaných stížnostech KMČ a zástupce Sokola p. Pácla na neposečenou trávu u 

okraje vozovky v ulici U Sokolovny bude situaci řešit odbor životního prostředí 

MMOl – navržena je změna travnaté plochy na komunikaci, nebo změna statutu a 

pravidelní sečení zeleně.  

 

Ostatní:  

 25. listopadu, mezi 16 a 20 hodinou proběhne rozvoz nádob na tříděný odpad (plasty, 

papír) občanům, kteří měli o nádoby zájem. Pokud si nebudou moci občané v tomto 

termínu nádoby převzít, je možné jejich dočasné uložení na detašovaném pracovišti 

MMOl. Svoz tříděného odpadu bude probíhat jednou za měsíc počínaje 5. lednem 

2017. 

 Vznesena stížnost na časté znečistění vozovky zeminou na Povelské ulici z účelové 

komunikace mezi domy č. p. 35 a 37.  

 Odbor životního prostředí MMOl plánuje na jaře v parku výsadbu stromu – habru, 

jako náhradu za uschlý strom.  

  KMČ spolupracuje s městskou policií na monitorování dění na autobusové zastávce a 

přilehlém okolí. 



 KMČ přivítala předběžnou nabídku policie o možnosti umístění radaru na měření 

rychlosti provozu v obci. V případě získání radaru bude umístěn na Kožušanské ulici 

za kapličkou z důvodu stížností na překračování povolené rychlosti v této lokalitě. 

 KMČ poskytne finanční podporu TJ Sokol na předvánoční akci (ohňostroj) a na 

úpravu zeleně v areálu Sokola – celkově 8 000,-Kč.  

 V roce 2017 se schůze KMČ budou opět konat v pondělí v 18 hodin, a to v termínech: 

9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 13. 11. a 11. 12.  

 

 

Zapsala: Mgr. Š. Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Z. Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se výjimečně koná v pondělí 

5. prosince 2016 v 18:00 hod. 

            

         Mgr. R. Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 

 


