
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 5 z jednání konaného dne 15. května 2017 

 

Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Šárka Belšíková, Zdeněk Kříž, Josef 

Monič, Pavla Svobodová, Zdenka Štefanidesová 

Omluven: Eva Kaněčková, Eva Pospíšilová, Městská policie 

Hosté: Policie ČR, pan Filla 

 

 

Došlá pošta: 

 KMČ neobdržela ke dni jednání žádnou poštu. 

Ostatní: 

 Pokračuje zjišťování vlastníka chodníků kolem obchodu s potravinami, které byly 

původně zahrnuty do plánu oprav. MMOL nemá zaneseno v paspartu. 

 Dne 19. 4. byly v rámci Rady města schváleny investice týkající se oprav chodníků na 

ulici Kožušanské. KMČ navrhuje dále opravu vybraných částí obrubníků na ulici 

Raisova, u konečné autobusu, příp. na dalších místech.  

 Pan Smítal informoval KMČ, že začátkem června dokončí přípravu studie k České 

čtvrti. KMČ navrhuje informační schůzku pro občany Nemilan (zejména z této ulice) 

na konci června nebo na začátku září 2017, občané budou včas informováni letáčky ve 

schránkách.  

 TJ Sokol Nemilany zve občany na akci Dětský den 10. 6. 2017 od 15 hodin na 

sokolském hřišti. 

 KMČ přispěje TJ Sokol Nemilany částkou 3.500,- na úhradu skákacího hradu na akci 

Dětský den. 

 

Nové požadavky: 

 P. Filla opětovně upozornil na nedodržování rychlosti projíždějících aut v Kožušanské 

ul. KMČ již dříve vznesla žádost na Městskou policii o řešení situace. KMČ předá 

stížnost na odbor dopravy a bude o jejich stanovisku a návrhu řešení občany 

informovat. Podnět zaznamenala také zástupkyně Policie ČR, o jejíž součinnost KMČ 

žádá.  



 Zástupce Turistického oddílu mládeže Tuři, S. Rokytová, vznesla již v roce 2016 

žádost o dlouhodobý pronájem budovy bývalé školní jídelny na ul. Česká čtvrť za 

účelem zřízení klubovny. MMOl se doposud k podané žádosti nevyjádřil. KMČ 

zažádá o informace, jak jednání o pronájmu postupuje. 

 KMČ žádá o opravu laviček u konečné zastávky autobusu. KMČ by přivítala 

vzhledem k opakovaným opravám těchto laviček o jejich nahrazení mobiliářem 

z trvalejšího a odolnějšího materiálu. 

 Pan Smítal opětovně upozornil na propadlý překop ulice Povelská u č.p. 44 a 

poškozené dlaždice na chodníku u večerky. Dále upozornil na nutnost ořezu keřů a 

údržby cest v parčíku u fotbalového hřiště. KMČ dané skutečnosti předala k řešení 

MMOL a TSMO.   

 Pan Pavlík vznesl dotaz, zda by mohl být zařízen odborný nátěr dveří kapličky na 

Sportovní ulici. KMČ odhlasovala poskytnutí financí na tuto opravu. 

 Občané podali podnět k opravě výmolů v silnici na ulici U Sokolovny. KMČ bude 

opravu aktuálně řešit až po skončení stavebních prací v blízkosti ulice, zatím se 

v místě stále pohybuje těžká technika.  

 Dne 10. 6. 2017 proběhne od 10. hodin v prostorách školy v Nemilanech slavnostní 

setkání jubilantů. 

 

 

Zapsala: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Šárka Belšíková 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 12. června 2017 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31. 

       

            

        Mgr. Renata Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 


