
 

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 8 z jednání konaného dne 12. srpna 2019 

 

Přítomni za KMČ: Zdeněk Kříž, Pavla Svobodová, Vlastimil Pavlík, Šárka Belšíková, 

Veronika Ingrová, Jan Opálka, Eva Pospíšilová 

Hosté: Městská policie Olomouc, manželé Bačevští 

Omluveni: Renata Pospiechová (předsedkyně), Pavel Musil 

 

 Městská policie upozorňuje občany, aby si v období dovolených řádně zabezpečili 

v době nepřítomnosti nemovitosti před možným vloupáním. 

 V pondělí 19. 8. 2019 se koná setkání předsedů KMČ s novou náměstkyní primátora 

paní Evou Kolářovou. 

 Ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 15 hodin proběhne veřejné projednávání územního plánu 

města Olomouce v budově MMOl na Hynaisově ulici. 

 MMOl oslovil KMČ v souvislosti s přípravou nové vyhlášky „O udržování čistoty a 

pořádku na území města Olomouce“, aby doporučila v Nemilanech lokalitu, kde by 

mohli volně pobíhat psi. KMČ se usnesla, že v  obci se lokalita tohoto typu 

nevyskytuje. V souvislosti s připravovanou vyhláškou byla komise také požádána o 

tipy na lokality (restaurace apod.), kde opakovaně i přes stížnosti není dodržován 

noční klid. KMČ v Nemilanech danou lokalitu nezaznamenala. 

 Byla zahájena oprava oken v kapličce. 

 Odbor zeleně MMOl řeší požadavky na vysazení dubu v parku, výsadbu stromů a 

přesazení růží z Kožušanské ulici.  

 Odcizené lavičky v parku budou doplněny na náklady MMOl.  

 Odpověď z MMOl ohledně rychlosti 30 km/hod v Nemilanech: dle měření se až na 

výjimky stanovená rychlost dodržuje, proto zůstane toto dopravní nařízení zachováno 

a bude se dále rozšiřovat do dalších okrajových částí města. 

 21. 9. 2019 ve 14 hodin v areálu TJ Sokol se uskuteční druhý ročník 

Nemilanských slavností. 

 

NOVÉ POŽADAVKY: 

 Manželé Bačevští požádali o vybudování silnice v Zákřovské ulici. KMČ podporuje a 

vede tuto žádost v patrnosti, ovšem upozornila na prioritní požadavky tj. opravu ulic 

Raisova, Česká čtvrť, prodloužení trasy MHD a na obdobný požadavek na vybudování 

vozovky na Kopretinové ulici.  

 Žádost o ořez zeleně kolem veřejného osvětlení v ulicích Zákřovská a Kožušanská. 

Přerostlá zeleň zcela brání osvětlení.  

 Opětovný požadavek na ořez růží a keřů na Kožušanské ulici. 

 Žádost o pokácení uschlého smrku v ulici Česká čtvrť.    

 Stížnost na ucpané kanalizační vpusti na Kožušanské ulici. 



 Sečení trávy podél toku Nemilanky není úplné. KMČ žádá o informaci, kdy bude 

dokončeno. 

 Požadavek na plošné vyčištění chodníku od plevele (ne chemickou cestou), především 

chodník na Lidické ulici u mostu přes železnici je velmi zarostlý. 

 Požadavek na opravení výtluků ve vozovce na Raisově ulici. 

 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 2. září 2019 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

 

Mgr. Renata Pospiechová 

předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany  

 

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková,  

          členka KMČ č.10 Nemilany 

 


