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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 8 z jednání konaného dne 13. srpna 2018 

  

Přítomni za KMČ: Zdeněk Kříž (předseda), Zdenka Štefanidesová, Eva Pospíšilová, Pavla Svobodová, 

Josef Monič 

Hosté: Policie ČR, Městská policie, J. Kovařík  

Omluveni: Renata Pospiechová, Šárka Belšíková  

 

Rekapitulace z posledního jednání a informace: 

 Na dotaz ohledně umístění značky „Zóna 30“ v Nemilanech a Kyselově a značení 

křižovatky ve Slavoníně dostala komise z magistrátu odpověď, že značení bylo 

prověřeno a je v souladu s platným stanovením i zákonem. Celá záležitost je 

v kompetenci OKR – viz část požadavky. 

 Černá skládka v úvozové cestě směrem na Nedvězí byla odklizena TSMO. Komise 

děkuje technickým službám. Také tímto žádá všechny občany, aby tuto malou část 

zeleně udržovali v čistotě a nedělali si zde odkladiště nepotřebných věcí, když na 

území města fungují sběrné dvory. 

 Dle sdělení Povodí Moravy proběhlo v měsíci červenci sečení trávy v korytě 

Nemilanky. Druhá seč je naplánována do konce měsíce října. Po první seči bylo 

přislíbeno i vyčištění koryta, k čemuž nedošlo – viz požadavky. 

 Komise byla informována o chystané opravě zídky v Lidické ulici č. 3, v zatáčce 

směrem k mostu. Podle informací by měly stavební práce proběhnout do konce srpna. 

V době, kdy zde budou probíhat opravy, prosíme především řidiče o zvýšenou 

opatrnost. 

 Bylo opraveno zrcadlo v ulici Česká čtvrť. 

 V budově bývalé školní jídelny proběhla rekonstrukce a nyní zde probíhá příměstský 

tábor pod hlavičkou turistického oddílu Tom Tuři. Tento oddíl také jedná 

o podmínkách dlouhodobého pronájmu pro svoji činnost, která je zaměřena na 

volnočasové aktivity dětí. Oddíl má plnou podporu KMČ. Komise předpokládá, 

že všechna jednání budou úspěšná a naplní se myšlenka zachování a využívání budovy 

bývalé školní jídelny, co by podpory veřejného života v Nemilanech. 

 Probíhá příprava Nemilanských slavností, které proběhnou v sobotu 15. září. 

O podrobnostech a programu budou občané informováni. V rámci těchto příprav byla 
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dokončena oprava sochy P. Marie v Kožušanské ulici. Na akci dorazí i pan Stratil, 

bývalý občan Nemilan odsunutý po válce do Německa, který tuto opravu sponzoroval. 

 Připravuje se vysazení lípy ke 100. výročí založení Československa v prostoru za 

(před) bývalou prodejnou Jednoty. Zde budou muset proběhnout terénní úpravy pro 

zasazení stromu a umístění pamětní desky. 

 České dráhy informovaly o výluce vlaků, která potrvá od 14. 8. do 27. 8. 2018, 

dopravu zajistí náhradní autobusy. Jízdní řády jsou vyvěšeny na autobusové zastávce, 

kde je dočasně zřízena zastávka náhradní dopravy. 

 Opětovně byla vznesena stížnost na vozidla projíždějící po cyklostezce z Nemilan - 

Povelská ulice směrem k městu. Zde dlouhodobě sledujeme aroganci a drzost 

některých řidičů. Policie zatím na místě nikoho nedopadla, nicméně oblast sleduje. 

 Komise informuje občany o zřízení Facebookového profilu Nemilan, kde najdou fotky 

a informace o aktualitách a akcích v Nemilanech. Pro všechny činné na Facebooku by 

to časem měla být jakási komunikační a informační brána o tom, co se v Nemilanech 

děje. Není to politická aktivita, ale soukromá. 

 

Nové požadavky: 

 KMČ žádá pověřenou osobu z OKR o zodpovězení otázek ohledně Zóny 30 

v části Nemilany – Slavonín (ul. Kyselovská): 

o Co bylo podnětem pro zavedení této zóny, kdo a proč toto řešení navrhl? 

o Byl proveden nějaký průzkum vlivu dopravy před a po zavedení této zóny? 

o Proč byla tato zóna zavedena přes nesouhlas KMČ Nemilany? 

o V jaké výši byly náklady (podle nás zbytečné) na odstranění a instalaci 

dopravně informačních tabulí? 

Obecně nemá tato zóna žádný smysl, přestože je značení „v souladu s platným 

stanovením i zákonem“. Komunikace je místy velice přehledná a přetíná ji několik 

zpomalovacích prahů a ostrůvků. Podle pozorování tuto rychlost stejně nikdo 

nedodržuje. To se ani nedá, zvláště pokud touto cestou jede řidič opakovaně několikrát 

za den v rámci svého zaměstnání. Navíc z bočních ulic na tuto zónu žádná značka 

neupozorňuje. Pokud nebude dostatečně vysvětleno, proč mají toto omezení občané 

snášet a doplácet (zbytečně pomalou jízdou, spotřebou či případnými postihy za 

nedodržení pravidel) na rozhodnutí, které nijak nepodpořili, bude komise žádat 

odstranění této zóny. 
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 V souvislosti se stížnostmi na nepořádek v Kopretinové ulici, v lokalitě bývalého 

zemědělského družstva, byla oslovena městská policie. Bylo zástupcem MPO 

přislíbeno, že místo nafotí a předá informace na příslušný odbor. Jedná se zde 

o dlouhodobý problém a občané, kteří v této části bydlí, nebo tudy chodí nedělní 

procházkou, jsou právem stále více pobouřeni. KMČ chápe, že řešení situace je 

obtížné, jelikož se nepořádek nachází na soukromých pozemcích, patřících i několika 

majitelům současně. Nicméně komise žádá příslušné orgány města, aby tuto situaci 

řešily. 

 Komise na základě apelu občanů vznáší požadavek na umístění jednoho 

odpadkového koše na psí exkrementy na ulici U Sokolovny, resp. křižovatky ulic 

Kožušanská, R. Chorého, U Sokolovny. Druhého pak k odbočce na ulici 

Návětrná, u polní cesty vedoucí pod dálniční most směrem do Kožušan. Tuto 

cestu hojně využívají pejskaři nejen z Nemilan, ale i okolí. Psí výkaly však nikdo 

nesbírá, nemá do čeho a kam. Tato cesta je hojně frekventovaná nejenom pejskaři, ale 

i cyklisty a rodinami s dětmi. Prostředí je však stále horší. Proto apelujeme 

na všechny občany, kteří jdou tudy, a vlastně kdekoli v Nemilanech, vyvenčit své 

psy, na ohleduplnost ke svému okolí a aby po svých miláčcích exkrementy 

uklízeli. Asi není nutné z pole či příkopy, ale rozhodně z cesty! 

 Od občanů v místní části byla vznesena stížnost na neposečenou trávu v ulici 

Návětrná. Nemilany se rozšiřují, vznikají nově obývané části, pozemky se často 

rozdělují. Proto komise žádá správce o aktualizaci plánu sečení i o tyto okrajové 

části.  

 Komise žádá o kontrolu a opravu (výměnu) prasklých kanalizačních poklopů 

v ulici Kožušanská a U Sokolovny, pravděpodobně z důvodu přejezdu těžkou 

technikou. Občané v těchto ulicích si také stěžují na přílišný hluk z těchto poklopů při 

přejezdu auty. Žádáme také proto dotčené správce o připadné řešení odhlučnění těchto 

poklopů. 

 Poškození se také týká malých chrániček plynu v silnici v ulici U Sokolovny. 

Některé jsou prasklé tak, že tam může uvíznout dětská ruka či noha. Žádáme proto 

správce o rychlou opravu. 

 V ulici U Sokolovny, shodou okolností u jedné z prasklých chrániček uzávěru plynu 

je po provedení přípojky od tohoto uzávěru propadlá silnice. V době dešťů se zde 

zadržuje voda a čistící vůz zde nevyčistí usazeniny. Žádáme o opravu. 
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 Byla na komisi podána stížnost na nedostatečně vyřešené odvodnění z ulice 

R. Chorého, při prudkých deštích stéká voda k domu (U Sokolovny 2). Řešení, které 

má odvádět vodu je nedostatečné. Proto je třeba najít vhodné řešení, které by bezpečně 

odvádělo vodu od dotčených nemovitostí. Proto žádáme příslušný odbor města 

o konzultaci na místě a návrh na odstranění tohoto problému. 

 Žádáme Povodí Moravy prostřednictvím MMOl o průzkum, plán a termín 

vyčištění koryta Nemilanky. Občané mají oprávněné obavy z možného vytopení 

např. při bleskových povodních. A také stále živé vzpomínky na povodně 1997. Proto 

je nutná pravidelná kontrola a údržba toku. 

 Žádáme TSMO o ekologicky šetrnou (bez glyfosátů) likvidaci zarůstající trávy 

do chodníků, především na ulici Lidická, kde je to nejvýraznější, ale i v ostatních 

ulicích.  

 

KMČ předem děkuje za řešení všech podnětů v naší městské části. 

 

 

Zapsala: Mgr. Pavla Svobodová 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová  

  

Příští zasedání KMČ Nemilany se koná v pondělí 10. září 2018 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

  

 

Zdeněk Kříž 

předseda KMČ č. 10 Nemilany  

 


