
 KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 12 z jednání konaného dne 11. prosince 2017 

 

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

Štefanidesová, Josef Monič, Eva Kaněčková, Pavla Svobodová 

Omluvena: Eva Pospíšilová 

Hosté: Policie ČR, Městská policie, A. Fill, J. Pácl (T. J. Sokol), nadp. Chytil (dopravní 

inspektorát Policie ČR) 

 

Došlá pošta: 

 Žádost o stanovisko k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví MMOl – par. č. 861/1 až 

861/9, parc.č. 860/1 a část parc. č. 654 v k. ú. Nemilany. Pozemky se nacházejí při 

ulici Janíčkova a Povelská. Jedná se o prodej uvedených pozemků do vlastnictví 

jednotlivým majitelům navazujících nemovitostí. KMČ nemá námitky. 

 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku par. č. 700/7 orná půda v k. ú. Nemilany 

v blízkosti ulice Rudolfa Chorého a Návětrné. Společnost Stavitelství Pospíšil žádá o 

prodej pozemku za účelem výstavby rodinných domů. KMČ má k prodeji námitky. Za 

posledních deset let bylo v této lokalitě postaveno velké množství nových domů, 

vzniklo zde několik nových ulic, zvedl se počet obyvatel, narostl počet automobilů. To 

vše se odehrálo, aniž by se řešila infrastruktura této části obce. KMČ čelí stále 

častějším a intenzivnějším stížnostem obyvatel z ulice Kožušanská a U Sokolovny na 

nárůst dopravy v těchto ulicích, kde se nenacházejí chodníky pro pěší. Pokud by mělo 

dojít k výstavbě dalších rodinných domů, požaduje KMČ komplexní řešení dopravy 

v této části obce. Například opravou silnice U Sokolovny a vybudováním chodníků 

pro pěší či vybudování nových vozovek, které by obyvatelům z nových ulic umožnily 

přímé napojení na hlavní silnice vedoucí do obce. Se stavbou nových domů v obci 

přibývá také rodin s  dětmi, což má výrazný dopad na místní školku a školu a také na 

společenský život v obci, všechny tyto faktory by měly být brány v úvahu. KMČ se již 

dlouhodobě snaží o vybudování nové konečné zastávky v této části obce poblíž 

fotbalového hřiště, která se stává stále nutnější vzhledem k narůstajícímu počtu 

obyvatel. 

 

 

 



Ostatní: 

 24. 11. proběhlo jednání s DS+GEO projekt ohledně rekonstrukce Raisovy ulice. Z 

navrhovaných řešení byla na základě diskuze s občany vybrána varianta jednosměrné 

komunikace s šířkou vozovky 4,0m, chodníkem po levé straně ulice a parkovacím 

pruhem š.2,0m po pravé straně ulice a park. plochou před školou. KMČ a ZŠ požaduje 

zpevnění příjezdové cesty k rampě jídelny školy a odvodnění tohoto úseku. 

 Řešena dopravní situace v Kožušanské ulici. Nadp. Chytil z dopravního inspektorátu 

Policie ČR seznámil KMČ s výsledky měření rychlosti dopravy v Kožušanské ulici za 

kapličkou. Byly zjištěny případy překračování rychlosti. Policie zvýší dohled a 

kontrolu nad tímto úsekem a nedodržování rychlosti v obytné zóně bude řešit s řidiči 

individuálně. 

KMČ i policie přislíbila prošetřit možnost umístění dalšího dopravního značení 

zajišťující snížení rychlosti projíždějících automobilů – např. grafický zpomalovací 

pruh. KMČ nepodpořila vzhledem k nákladnosti nákup radaru měřící rychlost 

projíždějících vozidel. 

 V příštím roce proběhne požadovaná výsadba zeleně v parku a vybudování veřejného 

osvětlení na Lidické ulici u mostu. 

 Stolní kalendář na rok 2019 byl dán do tisku a občané budou informováni o jeho 

vyzvednutí rozhlasem a na vývěsce detašovaného pracoviště. Kalendář je určen 

zdarma pro každou rodinu. 

 T. J. Sokol a turistický oddíl TomTuři zvou občany na tradiční živý betlém, který se 

bude konat na sokolském hřišti 22. prosince v 16 hodin.    

 Termíny schůzí KMČ v roce 2018, které budou probíhat vždy v pondělí od 18 hodin 

na detašovaném pracovišti MMOl:  

8. leden 

12. únor 

12. březen 

9. duben 

14. květen 

11. červen 

9. červenec 

13. srpen 

10. září 

8. říjen 

12. listopad 

10. prosinec 

 

 

 



Nové požadavky: 

 Žádost o vyrovnání nerovností na sjezdu z Raisovy ulice ke školní jídelně. Rozsáhlé 

kaluže mohou být nebezpečné při mrazivém počasí. KMČ prosí o vysypání cesty 

zpevňujícím materiálem. 

 Na KMČ se obracejí obyvatelé se zájmem o mimoškolní aktivity pro děti a o zájmové 

činnosti pro dospělé s dotazy ohledně působení turistického oddílu TomTuři 

v Nemilanech. KMČ vznese žádost na magistrát MMOl o vyjádření k pronájmu 

bývalé školní jídelny či kulturního domu za účelem využívání těchto prostor oddílem 

TomTuři, jehož činnost podporuje.   

 Vznesena žádost na Městskou policii o prověření automobilu OCO 3853 dlouhodobě 

odstaveném před domem na Lidické ulici 48. 

 Pan Pácl vznesl opětovný požadavek na prošetření odvodnění pozemku před domem 

č.p.38 na České čtvrti, jedná se o rozsáhlou vybetonovanou plochu, před níž se tvoří 

kaluže vody. Dešťová voda odtéká vlivem svažitého terénu na pozemek p. Pácla (do 

dvora). KMČ opakovaně žádala o prověření situace. 

 

KMČ přeje všem obyvatelům Nemilan klidné a pohodové vánoční svátky, zdraví, štěstí a 

příjemné dny v novém roce 2018. 

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 8. ledna 2018 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31. 

       

            

        Mgr. Renata Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 

 


