
Zápis �. 11 
z jednání  KM� �. 10 ze dne 21. listopadu  2007 

 
P�ítomni: V: Pavlík,  L. Zenglerová, P.Smital, , E. Kolajová, P. Ondrisková, M. Fillová,  
J. Moni�, P.D�reš 
Omluveni: L. Žvá�ková 
Nep�ítomni: M.Mecnarovski,  
Hosté : zástupci MP Olomouc – strážníci Rozsypal, Rampa 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z minulé sch�ze: - úkoly byly spln�ny 
2. Došlá pošta: 
- žádost o sd�lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m�sta Olomouce – celá 

parc.�. 406 zahrada o vým��e 676 m2 k výstavb� RD a �ást parc. �. 406 zahrada o 
vým��e 280 m2 k zajišt�ní vstupu do stávajícího RD na ulici Povelská v k.ú. Nemilany 
– KM� nedoporu�uje v sou�asné dob� prodat žadatel�m p.�. 406 z d�vodu 
plánované rekonstrukce toku Nemilanka (pod parcelou vede její zatrubn�ná �ást), 
prodej pop�. pronájem parcely bude vhodn�jší �ešit až po zpracování PD pro�išt�ní 
Nemilanky a výb�ru varianty �ešení. 

3.  Rekonstrukce vodního toku Nemilanka:  
- v pond�lí 19.12. prob�hlo ve�ejné projednání návrhu rekonstrukce Nemilanky: bude 

realizováno její pro�išt�ní, prohloubení, výstavba obtokového kanálu a nového mostku 
u Sokolovny, zástupce projektanta AGROPROJEKT ing. Lepa� vzal p�ipomínky 
ob�an� na v�domí pro další fázi p�ípravy akce - zpracování PD  

- pro�išt�ní vodního toku Nemilanka v úseku od Moravy po m�stek u Sokolovny zajistí 
Zem�d�lská vodohospodá�ská správa p�ed zahájením rekonstrukce Nemilanky  

4. Zástupci MP Olomouc: KM� upozornila p�ítomné zástupce MP Olomouc, že na 
pozemcích, umíst�ných za zahradami soukromých vlastník�, p�ibývá množství 
skládek. KM� navrhuje zmapovat tyto pozemky a následn� �ešit skládky individuálním 
jednáním s vlastníky zahrad. 

5. Výsadba zelen�: v pond�lí 26.11. ve 13:30 na odboru koncepce a rozvoje 
(p.Vaculíková) prob�hne jednání  ve v�ci vytipování míst pro náhradní výsadbu zelen� 
za pokácené stromy na území Nemilan, jednání se za KM� zú�astní p. Smital, 
p.Kolajová  a p.Pavlík.  

6. Cyklostezka v Nemilanech: p. Smital informoval o jednání s ing. �erným z odboru 
koncepce dopravy ve v�ci stavu výstavby cyklostezky Nemilany. Je zpracovaná DÚ�, 
vyjád�ení DOSS jsou propadlá, nejsou do�ešeny majetkoprávní vztahy k pozemk�m.  
Cyklostezka bude financovaná z prost�edk� regionálního opera�ního programu SMO 
s výhledem realizace r. 2009 a násl. 

7. Akce zábrany proti parkování: bude realizována stavební akce umíst�ní kovových 
zábran proti parkování osobních aut v parku v�. výsadby ke��, kterou zajiš�ují TS a.s. 

8. Smlouva o odvád�ní odpadních vod: St�edomoravská vodárenská spole�nost a.s. 
d�razn� upozor�uje ob�any, kte�í nemají uzav�enou smlouvu o odvád�ní odpadních 
vod a neplatí sto�né, aby si neprodlen� zajistili uzav�ení smlouvy. Koncem roku bude 
definitivn� odstavena stará kanalizace. 

9. Komunální odpad: TS a.s. upozor�ují, že vývoz popelnic v pond�lí 24.12. prob�hne. 
10. P�íští sch�ze KM� se uskute�ní dne 12. prosince 2007  v 19:00 hod. 
 
        Vlastimil Pavlík 
        p�edseda KM� �. 10 



 
 
 

 


