
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 12  z jednání konaného dne 03. prosince 2019 

 

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

Vlastimil Pavlík, Veronika Ingrová, Jan Opálka, Eva Pospíšilová, Pavel Musil 

Hosté: Městská policie Olomouc, p. Pořízka, p.  

Omluveni: Šárka Belšíková 

 

 KMČ upozorňuje občany, že jsou v celém městě ZRUŠENY SBĚROVÉ SOBOTY 

PRO ROK 2020 (nedostatek financí) 

 Místní rozhlas je opraven a v provozu, bohužel ale není slyšet na ulici Bystřinova a 

Sportovní, kde je elektřina již vedena v zemi 

 Paní předsedkyně vedla jednání na MMOL ohledně opravy Raisovy ulice, stále se 

hledají finance na tuto investiční akci 

 Hromadné čipování psů nabízené občanům zrušeno pro malý zájem občanů 

 Práce na cyklostezce do Kožušan stále pokračují ve směru od Nemilan 

 Statici posuzují stav kapličky na Kožušanské ulici, praskliny na vnějším plášti 

 V úterý 19.11.2019 se konala prohlídka kulturního domu za účasti radních, úředníků 

MMOL, zástupců z SNO a KMČ na současných nájemců – řešeno další užívání 

kulturního domu (nejlepší variantou by bylo zřídit správce, který by sál dále 

pronajímal spolkům i soukromým osobám) 

 Stížnost občanů z Božkovy ulice na nepořádek na jednom z pozemků – již řeší 

Městská policie Olomouc, pozemek bohužel není ve vlastnictví města 

 Představení činnosti asociace TOM Tuři, počet členů, aktivity, kroužky, plánované 

akce – pan Pořízka; spojeno se žádostí o finanční příspěvek na činnost 

 Kalendář Nemilan na rok 2020 je občanům k dispozici na 

detašovaném pracovišti (bezplatně do každé domácnosti)  

 V roce 2020 se bude KMČ scházet opět každé první pondělí v měsíci od 18 hodin, tzn. 

v těchto termínech:  

 06.01.   04.05.   07.09. 

 03.02.   01.06.   05.10. 

 02.03.   13.07.   02.11. 

 06.04.   03.08.   07.12. 

 



Nové požadavky: 

 KMČ žádá ořez lípy na ulici U Sokolovny, občanům padají větve a listí do okapů 

 KMČ žádá o informace, zda bude nějak řešeno rozhlasové vysílání na ulicích 

Bystřinova a Sportovní, kde je elektřina již vedena v zemi 

 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí  06. ledna 2020 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

 

Mgr. Renata Pospiechová 

předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany  

 

Zápis ověřila: Mgr. Pavla Svobodová,  

členka KMČ č.10 Nemilany 

 


