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Koryto Nemilanky nestačilo na přívalový déšť

Během noci na sobotu 7. srpna napršelo
kolem Slavonína extrémních 103 mm srážek na metr čtvereční, což stávající koryto Nemilanky kapacitně nemohlo v žádném případě pojmout, a voda se rozlila
tak, že zde zasáhla asi 30 nemovitostí.
Dešťová voda pronikla různou intenzitou rovněž do několika nemovitostí také
v Nemilanech, v Topolanech, v Řepčíně
a na Dolní Novosadské, celkem to bylo
asi 60 nemovitostí.
V posledních letech jsou tyto městské
části stále častěji při zvýšené srážkové
činnosti ohrožovány dešťovou vodou
stékající do Slavonína vlivem proměny
zejména území na Horním Lánu, odkud
je voda částečně odváděna do kanalizačního sběrače, ale zároveň odtéká dolů do
koryta Nemilanky a také se rozlévá po
silnici do Slavonína. Odtokové poměry
zhoršila také dálnice, přestože vodu z ní

Foto Ivan Rašťák

Extrémní dešťové srážky v noci na
sobotu 7. srpna a zaplavení některých domů v okolí Nemilanky znovu
otevřely debatu o protipovodňové
ochraně Slavonína a Nemilan. Na poradě 10. srpna jednali proto náměstci
primátora s odborníky a zástupci
Povodí Moravy o příčinách situace
a možných opatřeních.

Náměstci primátora Martin Major a Svatopluk Ščudlík jeli ověřit skutečný stav přímo do Slavonína a Nemilan.
částečně zadržuje vybudovaná dešťová
zdrž.
Přibližně od roku 2002 se vedou jednání
o tom, jakým způsobem lépe zajistit protipovodňovou ochranu v okolí vodoteče
Nemilanka. Ve spolupráci s Povodím Moravy se postupně připravují protipovodňová opatření na Nemilance. Připravený
projekt komplexních úprav toku s náklady přes 110 milionů korun ale nemá
podklady pro stavební povolení, protože
chybí souhlasy některých vlastníků potřebných pozemků, navíc se musí čekat

Pomoc z Olomouce zamířila na Frýdlantsko
Statutární město Olomouc hned začátkem
týdne nabídlo humanitární pomoc libereckému krizovému štábu. Konzultace ohledně formy pomoci nakonec vyústily v dohodu o vyslání nakladače s kontejnerem, který
zároveň odveze do humanitárního centra
ve Frýdlantu a do obce Rastenava zejména
čistící prostředky, hygienický a desinfekční materiál a drobné úklidové prostředky
(např. kolečka, holínky atd.). Vyslání nakla-

dače z Technických služeb města Olomouce a nákup materiálu prozatím v hodnotě
50 tis. Kč na základě koordinace pomoci
s libereckým krizovým štábem následně
odsouhlasilo vedení města. Velký tahač
s 32kubíkovým kontejnerem, s naloženým
materiálem a s dvoučlennou obsluhou odjel z areálu Technických služeb města Olomouce ve Chválkovicích v pátek 13. srpna
(ir)
2010 v ranních hodinách.

Černovírský Hromův dub
soutěží o titul Strom roku

hlasovat pomocí dárcovské textové zprávy nebo prostřednictvím zpoplatněných
hlasovacích archů. Strom můžete podpořit až do 10. října 2010. Dárcovskou zprávu na podporu některého z ﬁnalistů zasílejte ve tvaru DMS STROM1-12 na číslo
87 777. Černovírský Hromův dub má
soutěžní číslo 12. Podrobnější informace
o anketě i pořadatelské Nadaci Partnerství naleznete na webových stránkách
(red)
www.stromzivota.cz.

 Mezi dvanáct ﬁnalistů v anketě Strom
roku se letos dostal i přes čtyři sta třicet
let starý dub letní, který roste za Černovírem. Celostátní anketu již devátým rokem
vyhlašuje Nadace Partnerství podporující
péči o životní prostředí. Pro Hromův
dub, jak se říká tomuto jedinému zástupci z Olomouckého kraje ve ﬁnále, můžete
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na opětovné vypsání některého z dotačních titulů. Účastníci porady se shodli,
že pomůže okamžitě pročistit kanalizaci
v úseku mezi Dykovou a Zolovou ulicí
a rovněž zatrubněnou část Nemilanky.
Povodí Moravy přislíbilo zkapacitnit koryto Nemilanky ve stometrovém úseku
kolem křižovatky ulic Jižní a Dykova,
následně v mimovegetačním období provést tzv. probírku břehového porostu. Zároveň se znovu prověří možnost vybudování menšího poldru u dálničního sjezdu
na Zolovu ulici.
(ir, mf)

Víte jak podnikat v zahraničí
Stovky dotazů na možnost podnikání v zemích EU/EHP a Švýcarska už zodpověděla
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená od
začátku letošního roku při živnostenských
úřadech ve všech krajských městech.
I když byl první dotaz, který na olomoucké
JKM dorazil, dotazem na podmínky podnikání v Německu, hned následující dny
to byly dotazy na podmínky podnikání
v Nizozemí, Francii, Itálii, Řecku, Španělku nebo Portugalsku. Mezi nejčastější patří
dotazy na podmínky podnikání v oblasti řemesel, jako jsou zednictví, malířství,
natěračství či tesařství. Nemalou skupinu
tvoří i živnostníci s volnými živnostmi,
zejména s předmětem podnikání Velkoobchod a maloobchod. Asi nejzajímavějším
byl dotaz místního umělce a karikaturisty,
který se dotazoval na možnosti uplatnění
této profese v Itálii. JKM v Olomouci můžete navštívit osobně jakýkoliv všední den.
Kompletní servis je zajištěn od pondělí do
pátku. Kontaktní údaje naleznete na strán(mf)
kách www.olomouc.eu.

