
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 10 z jednání konaného dne 8. října 2018 

  

Přítomni za KMČ: Zdeněk Kříž (předseda), Josef Monič, Eva Pospíšilová, Šárka Belšíková, 

Pavla Svobodová  

Hosté: Policie ČR, Městská policie, p. Pácl, p. Pavlík, p. Navrátil  

Omluveni: Renata Pospiechová, Zdenka Štefanidesová 

  

Rekapitulace z posledního jednání a informace: 

 

 KMČ prověřila podmínky nákupu, provozu a údržby měřiče rychlosti (radaru), jehož 

pořízení bylo navrženo vzhledem k nedodržování maximální povolené rychlosti 

v Kožušanské ulici. Po zvážení nákladů, údržby a efektivity tohoto zařízení KMČ 

nákup odkládá. 

 MMOl přislíbil na žádost KMČ vyřešit situaci v Božkově ulici, kde bylo odpojeno 

veřejné osvětlení. 

 Proběhl ořez keřů u silnice vedoucí od cihelny k nadjezdu přes železniční trať a byla 

opravena zídka v Lidické ulici před nadjezdem přes železniční trať. 

 Pokračuje úklid odpadu v Kopretinové ulici  

 Povodí Moravy informovalo KMČ, že provede prohlídku koryta Nemilanky a na jejím 

základě rozhodne o vyčištění koryta toku. 

 MMOl reagoval na požadavek KMČ na výměnu prasklých poklopů v Kožušanské 

ulici. MMOl jedná s vlastníky, přislibil opravu do konce roku 2018. 

 Odvodnění ulice Rudolfa Chorého – MMOl přislíbil provést místní šetření. MMOl 

upozorňuje, že nemůže do komunikace zasahovat, jelikož není v jeho majetku. 

 Provedeno čištění krajnic v ulici České čtvrť. Důkladnější čistění není možné provést 

vzhledem k povaze povrchu krajnic. 

 KMČ děkuje Městské policii za spolupráci při řešení problému s konzumací alkoholu 

v okolí obchodu a zastávky.  

 KMČ také děkuje Městské policii za pravidelný dohled na školní děti, které dojíždí do 

slavonínské školy a zajištění jejich bezpečnosti při přecházení frekventované 

křižovatky. 

 



Nové požadavky: 

 p. Navrátil, majitel zídky v Povelské ulici u konečné zastávky autobusu, vznesl 

stížnost na auta objíždějící zaparkované autobusy po chodníku. Najížděním na 

chodník jednak poškozují samotný chodník, ohrožují chodce a také narušují statiku 

zídky, kterou nedávno zrekonstruoval. KMČ se k této stížnosti připojuje a žádá MMOl 

o řešení této situace. KMČ navrhuje umístění zábradlí (sloupků s řetízky) či jiné 

zábrany, která by zajistila bezpečnost chodců a zamezila najíždění automobilů na 

chodník. Zároveň žádá DPMO, aby řidiči autobusů byli instruování o správném 

parkovaní. 

 KMČ opakovaně žádá o prověření smrkových porostů napadených kůrovcem.  

 KMČ opakovaně žádá o ořez keřů na Kožušanské ulici před domem č. 6, keře výrazně 

zasahují do chodníku. 

 KMČ žádá o podzimní dočištění chodníků a zároveň děkuje za odstranění plevele 

z části chodníků na Lidické ulici bez použití chemických přípravků. 

 P. Bačevský, Zákřovská ulice č. 2, vznesl požadavek na úpravu povrchu komunikace 

k jeho domu. KMČ tento požadavek podporuje a zároveň žádá také o zpevnění 

komunikace v celé délce Kopretinové ulice (např. živičným recyklátem, než bude 

vyřešena finální podoba komunikací). 

 Komise žádá o odstranění dopravní značky na Lidické ulici označující maximální 

povolenou rychlost 30 km/h. Ta je v stávající ustanovené „zóně 30“ bezpředmětná. 

  KMČ opakovaně řeší stížnosti na porušování zákazu vjezdu automobilů na 

cyklostezku směrem na Povel. Městská policie pravidelně hlídkuje na cyklostezce, což 

ovšem není dostatečné. KMČ žádá MMOl o vyřešení tohoto dlouhodobého problému. 

Navrhovaná řešení: dočasné umístění kamery, která by zaznamenala pohyb na 

cyklostezce; umístění sloupků, které by zabraňovaly průjezdu vozidel; vyhloubení 

příkopu podél stezky, který by zabránil objíždění po poli; výsadba zeleně (stromů) 

podél stezky. Žádáme MMOl o zvážení těchto návrhů, případně o jiné účinné řešení.  

 KMČ opakovaně žádá o umístění označení ulice Za Sokolovnou a červených 

směrovek ulic Za Zahradami a Za Sokolovnou. 

 



Informace pro občany: 

 

 V neděli 28. 10. 2018 proběhne pietní akt k připomenutí 100. výročí republiky. 

Ze sokolského hřiště půjde lampionový průvod k nově vysazené lípě za jednotou.  

 

  

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková  

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Pavla Svobodová  

  

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 12. listopadu 2018 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

  

Zdeněk Kříž 

předseda KMČ č. 10 Nemilany  

 

 

 

 


