
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 3 z jednání konaného dne 11. února 2019 

 

Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Eva Pospíšilová, Pavla 

Svobodová, Vlastimil Pavlík, Veronika Ingrová, Jan Opálka, Šárka Belšíková, Pavel Musil 

Hosté: Městská policie, p.Vorlíčková 

 

 Paní Vorlíčková přednesla svou stížnost na stav silnice v Kopretinové ulici, před jejím 

domem je povrch špatně zespádován, při deštích jí teče voda do zahrady – povrch 

Kopretinové ulice bude řešen letos v rámci oprav chodníků a silnic z financí KMČ 

 Paní Vorlíčková vznesla dotaz, zda by se dalo upravit okolí nádraží – KMČ záležitost 

předá SŽDC 

 Pan Děreš informoval KMČ, že informace o ukončení činnosti FK Nemilany se 

nezakládá na pravdě, fotbalový klub dále funguje a chystá na červen další ročník 

Primátor cupu 

 Situace na cyklostezce do Slavonína (kde nadále jezdí motorová vozidla) byla řešena 

s ředitelem Městské policie Olomouc, situaci monitorují hlídky MP i instalovaná 

kamera 

 KMČ zaslala stížnost na nedostatečné označení odbočení na Nemilany na silnici 

435D, řešeno s dopravním inspektorátem Policie ČR – bude upraveno dle stávajících 

norem (instalace dopravní značky, směrových sloupků) 

 V Nemilanech bude instalován digitální rozhlas z financí MMOL 

 Občané mají stále možnost objednat si přes detašované pracoviště služby kominíka 

(termíny 25.+26.02.2019) 

 MMOL zvýšil odměny pro členy a předsedy KMČ 

 KMČ nemá námitky ohledně pronájmu parcely č.647 v ulici Hviezdoslavova 

 Předsedkyně KMČ se zúčastnila jednání s panem primátorem a panem náměstkem 

Hekelou – na programu bylo zejména nové financování KMČ, nově každá komise 

získá 300 000,-Kč na estetizaci prostředí 

 

 

Z minulých požadavků: 

 MMOL informoval KMČ, že nadále probíhá šetření ohledně zóny 30 v Nemilanech – 

o výsledku bude KMČ informována 



 MMOL svolá schůzku k dalšímu řešení dopravní situace v ulici Česká čtvrť, až bude 

jednotné stanovisko občanů – KMČ upozorňuje, že byla zpracována studie, která 

danou situaci řeší 

 Odpověď p. Bačové (ulice Božkova) - MMOL doporučuje KMČ, ať komplexní 

rekonstrukci Božkovy ulice zařadí do plánu investic 

 

Nové požadavky: 

 KMČ byla dotázána ze strany MMOL, zda lze v Nemilanech navrhnout některé ulice 

pro zjednosměrnění, aby bylo možné v druhém pruhu parkovat automobily – KMČ 

nenavrhuje žádnou ulici (danou situaci nejlépe posoudí odborníci na dopravu z řad 

policie a úředníků MMOL) 

 V kaci hájku je opět černá skládka – bude řešeno s MP 

 Členové KMČ upozornili na nesrovnalosti v Jednacím řádu a Statutu KMČ (např. není 

řešeno posunutí schůze v případě nemoci, jak postupovat v případě, že komise není 

usnášeníschopná atd.) 

 KMČ by ráda požádala o pomoc TSMO, příp. MMOL při řešení situace na 

cyklostezce do Slavonína (objevují se stále motorová vozidla) – KMČ navrhuje 

vyhloubit podél obou stran cyklostezky příkop v délce několika desítek metrů 

 KMČ schválila svůj rozpočet na rok 2019: 

Z financí na kulturu, akce a činnost KMČ (150 000,-kč): kalendář, příspěvek Sokolu, 

Nemilanské slavnosti, cedule k vysazené lípě 

Opravy chodníků a silnic (300 000,-Kč): Kopretinová ulice, účelové komunikace u 

školy, v ulici U Nemilanky, oprava chodníků v Lidické ulici 

Nová částka na estetizaci Nemilan (300 000,-Kč): úpravy parku a dětského hřiště, 

příp. opravy kapličky (okna) 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 04. března 2019 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

 

Mgr. Renata Pospiechová 

předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany  

 

Zápis ověřila: Mgr. Šárka Belšíková,  

členka KMČ č.10 Nemilany 

 


