
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 7 z jednání konaného dne 9. července 2018 

  

Přítomni za KMČ: Zdeněk Kříž (předseda), Renata Pospiechová, Šárka Belšíková, Pavla Svobodová, 

Zdenka Štefanidesová 

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

Omluveni: Josef Monič, Eva Pospíšilová  

  

Od 1. 7. 2018 se stal novým předsedou KMČ Nemilany Zdeněk Kříž, který nahradil 

dosavadní předsedkyni Renatu Pospiechovou.   

Proběhla oprava výtluků na Kopretinové ulici, zpevnění povrchu příjezdu ke školní 

jídelně v Raisově ulici a oprava kanalizační vpusti na České čtvrti. Další plánované 

opravy chodníků proběhnou v září.  

Na základě místního šetření poškozeného mostu přes Nemilanku v ulici U Sokolovny, 

jehož statika je vzhledem k projíždějící těžké technice narušena, proběhne oprava 

tohoto mostu. Používání mostu bude následně pro těžší vozidla omezeno. 

Na základě vzneseného dotazu KMČ na MMOL, jak postupovat v případě nevhodně 

zaparkovaných vozidel, bylo občanům doporučeno v případě problémů s chybným 

parkováním, tzn., že nezbývá pro průjezd vozidel min. 6 m, volat Městkou policii.  

Do poloviny července přislíbeno posečení trávy na březích Nemilanky a následné 

vyčištění koryta.  

Pokračuje organizace Nemilanských slavností (15. září). Občané obdrží na tuto akci 

pozvánku s podrobným programem.  

KMČ děkuje občanům, kteří poskytli historické fotografie obce, jež budou použity na 

výstavu konanou v rámci Nemilanských slavností v Sokolovně a následně během 

podzimního termínu voleb v ZŠ Nemilany. 

V objektu bývalé školní jídelny na ulici Česká čtvrť jsou dokončovány stavební úpravy. 

Základní škola Nemilany, která má budovu ve správě, jedná o pronájmu s turistickým 

oddílem mládeže Tuři. 

  

Nové požadavky: 

Vznesena stížnost ze stran občanů i KMČ na umístění nového dopravního značení 

„zóna 30“ na celém území Nemilan a Kyselova. Jelikož se v obci vyskytuje řada 

zpomalovacích dopravních prvků (zpomalovací prahy, ostrůvky), považuje KMČ toto 



dopravní omezení za nadbytečné, a proto KMČ žádá o zdůvodnění umístění tohoto 

značení MmOl a dopravní inspektorát Policie ČR.  

Opětovně vznesena stížnost na stále nevyřešenou dopravní situaci při výjezdu 

z Kyselovské ulice do křižovatky ve Slavoníně. Rozporuplné umístění dopravního 

značení (dej přednost v jízdě). KMČ Nemilany požádá o spolupráci KMČ Slavonín. 

Na základě stížností na vysokou prašnost v ulici Česká čtvrť KMČ opětovně žádá o 

vyčištění krajnic (včetně asfaltového recyklátu) v této ulici. 

V úvozové cestě směrem na Nedvězí se nachází černá skládka stavebního a jiného 

odopadu. 

Vznesena stížnost na nepořádek v okolí bývalého kravína na ulici Kopretinové.   

Žádost o úpravu veřejné zeleně –Kožušanská ulice 6 – keře zasahující do chodníku.  

  

Zapsala: Šárka Belšíková  

Ověřovatelka zápisu: Zdenka Štefanidesová  

  

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 13. srpna 2018 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

  

Zdeněk Kříž 

předseda KMČ č. 10 Nemilany  

 

 

 


