
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 10  z jednání konaného dne 02. září 2019 

 

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

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

Pospíšilová 

Hosté: Městská policie Olomouc, Policie ČR, p. Pácl 

 

 Nové setkání předsedů KMČ s náměstkyní primátora p. Kolářovou, DipMgmt se 

uskuteční 16.09.2019 v 15.30 – za KMČ se zúčastní paní předsedkyně 

 Do plánu nahlášených akcí na rok 2020 s výjimkou „nočního klidu“ nahlásí KMČ 

Nemilanské slavnosti, které se uskuteční 19.09.2020 

 Probíhá oprava oken a dveří v kapličce na Kožušanské ulici, KMČ chce zajistit také 

vnitřní výmalbu z financí na estetizaci 

 KMČ upozorňuje na větší bobří hráz na Nemilance asi 100 m od odbočky na 

Kožušany – bude řešeno s Povodím Moravy; zároveň upozorníme na vzrostlý porost 

v Nemilance 

 KMČ bude žádat kontrolu plánu sečení v Nemilanech, mnohé plochy se nesečou a 

stížností občanů přibývá 

 P.Pácl upozornil na odstranění značky „dej přednost v jízdě“ na křižovatce ve 

Slavoníně (ulice Jižní x Kyselovská), řidiči přijíždějící od Nemilan by tedy nově měli 

dávat přednost zprava – KMČ upozorní odbor dopravy na nebezpečnost situace 

 P. Pácl informoval KMČ o chystaných akcích Sokola Nemilany a probral organizační 

záležitosti Nemilanských slavností 

 P. Pácl upozornil na vzhled vlakové zastávky v Nemilanech (padající střecha, zarostlé 

okapy atd.) – KMČ upozorní SŽDC, v jejíž správě zastávka je 

 P. Pavlík měl dotaz na Městskou policii ohledně odstavených automobilů 

 KMČ vybrala fotografie občanů Nemilan, které budou oceněny na Nemilanských 

slavnostech 

 KMČ srdečně zve všechny občany (nejen) Nemilan na 2.ročník Nemilanských 

slavností, které se uskuteční v sobotu 21.09.2019 od 14 hodin na hřišti TJ Sokol 

Nemilany 

 

Pošta 



 P. Bačevská si stěžovala na některé členy KMČ a jejich jednání na zasedání KMČ – 

zaslána odpověď předsedkyní KMČ 

 P. Vorlíčková reklamovala úpravu proti zatékání srážkové vody na její pozemek – 

zaslána odpověď z TSMO, bude svoláno místní šetření 

 P. Kapplová si stěžovala na postoj KMČ k Janíčkově ulici a upozornila na problémy 

této ulice – zaslána odpověď předsedkyní KMČ 

 

Nové požadavky: 

 KMČ žádá o informace ohledně přesunu konečné zastávky - pracovníci DPMO měli 

v místním šetření navrhnout variantu zastávek, měla být zpracována studie a dodána 

KMČ posouzení v červnu 2019 

 KMČ upozorňuje na nebezpečnou situaci v křižovatce Jižní x Kyselovská, kde 

zmizela značka „dej přednost v jízdě“ ve směru od Nových Sadů, řidiči jedoucí od 

Nemilan tak nově mají dávat přednost zprava, což málokdo dodržuje, prosíme o 

upozornění řidičů na změnu dopravní situace 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 07. října 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 

 


