
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 6 z jednání konaného dne 11. června 2018 

 

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

Pospíšilová, Pavla Svobodová, Zdenka Štefanidesová 

Hosté: Policie ČR, J. Pácl, V. Pavlík  

Omluveni: Josef Monič, Městská policie 

 

 Dne 17. května se uskutečnilo jednání na MmOl ohledně převedení chodníků kolem 

obchodu Jednota do majetku města Olomouce, na němž byl domluven další postup pro 

vyřešení majetkoprávní situace. Situace je ovšem velmi komplikovaná, chybí 

dokumentace ke stavbě chodníku (např. kolaudační rozhodnutí). 

 Dne 19. června v 18 hodin proběhne v ZŠ Nemilany další organizační schůzka 

k plánovaným Nemilanským slavnostem (15. září). Zveme všechny zájemce, kteří by 

se chtěli na organizaci slavností podílet.  

 Plán oprav chodníků na letošní rok z rozpočtu KMČ: 

o ul. Raisova, příjezd ke školní jídelně – zpevnění povrchu recyklátem 

o Česká čtvrť 47 – zřízení kanalizační vpusti 

o ul. Kopretinová – oprava výtluků recyklátem 

o ul. Lidická u večerky  - oprava (předlažba) chodníku  

 KMČ plánuje na podzim letošního roku uspořádat výstavu fotografií mapující historii 

obce. Proto prosíme občany o poskytnutí fotografií, které se pojí s vývojem 

Nemilan: výstavba ulic, budov, zakládání spolků, sázení parku, opravy objektů, 

budování zastávek, opravy trati, letecké snímky, významné události (slavnosti, žně, 

průvody, přírodní katastrofy, válka apod.). Budeme rádi i za veškeré dokumenty, 

plány, dobové plakáty apod. Veškeré Vámi poskytnuté listiny či fotografie si 

oskenujeme a vrátíme Vám je v neporušeném stavu. Můžete je odevzdávat na 

detašovaném pracovišti nebo paní Mgr. Zdence Štefanidesové (Lidická 10, Nemilany) 

či jakémukoli jinému členu naší KMČ. 

 Proběhlo místní šetření ohledně projíždějící těžké stavební techniky ulicí Povelská a 

Janíčkova. Nebyly zjištěny žádné škody. 

 V objektu bývalé školní jídelny na ulici Česká čtvrť probíhají v současné době 

stavební úpravy – úprava a dobudování sociálního zařízení, oprava/výměna oken, 

úprava interiéru atd. Informace o dalším pronájmu budovy podá KMČ ředitelka 

základní školy Nemilany, budou zveřejněny na další schůzi KMČ. 



Nové požadavky: 

 KMČ zažádá o setkání zástupců MmOl, KMČ a fotbalového klubu za účelem 

dojednání posunutí konečné autobusu MHD na konec Lidické ulice.  

 V obci umístěny nové dopravní značení, čímž celé území Nemilan spadá do tzv. 

„Zóny 30“. Povolená maximální rychlost v obci je 30 km/h, což by mělo vést ke 

zklidnění dopravní situace. Na KMČ byly zaznamenány stížnosti z řad obyvatel na 

toto omezení, KMČ byla o zřízení této zóny pouze informována, naše stanovisko 

nebylo nikým požadováno. V této souvislosti žádá KMČ odbor dopravy o prověření 

umístěných stávajícího dopravního značení, např. značek 30km/hod a konec omezení 

rychlosti u retardérů.  

 KMČ upozorňuje MmOl na situaci ohledně parkování v některých ulicích (např. 

Sportovní, Hviezdoslavova), kde parkují auta místních občanů po obou stranách ulice 

a ztěžují tak příjezd např. záchranářům či hasičům. KMČ prosí o prověření situace a 

případné povolení parkování pouze v jednom směru.  

 Vznesena stížnost na stále nevyřešenou dopravní situaci při výjezdu z Kyselovské 

ulice do křižovatky ve Slavoníně. Rozporuplné umístění dopravního značení (dej 

přednost v jízdě).  

 Žádost o výměnu rozbitého zrcadla v zatáčce v ulici Česká čtvrť.  

 Stížnost na neposečenou trávu na konci Sportovní ulice a začátku Bystřinovy ulice. 

 Žádost o úpravu veřejné zeleně – keře v parku podél Lidické ulice, Kožušanská ulice 

35 – růže zasahující do vozovky.  

 Reklamace nově zbudovaného kanálu na České čtvrti. Kanál je umístěn nad terén. 

 Ze strany občanů byla vznesena stížnost na neposečené břehy Nemilanky a zanesení 

koryta potoku bahnem – žádáme o posečení a případné pročištění koryta tak, aby při 

případných přívalových srážkách nedošlo k vylití potoka.  

 

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková  

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová  

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 9 července 2018 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

 

Mgr. Renata Pospiechová 

předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany  

 


