
 

Zápis �. 5 
z jednání  KM� �. 10 ze dne 21. kv�tna  2008 

 
 
P�ítomni: V. Pavlík,  L. Zenglerová, P. Smital,.M. Fillová , L. Žvá�ková, P. Ondrisková 
Omluveni: E. Kolajová, P. D�reš, J. Moni� 
Nep�ítomni:,M. Mecnarovski 
Hosté : zástupce MP Olomouc – strážník Hanus,strážník Benýšek , p. Fill  
  
Program: 
1. Kontrola zápisu z minulé sch�ze: 

- úkoly spln�ny 
2. Došlá pošta: 

- rozhodnutí  o úplné uzavírce místní komunikace v ul. U Sokolovny v dob� od 24.4. 
do 7.5. 2008 

- rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace v  ulici U Sokolovny 21 – 
p�ípojka kanalizace k RD 

- žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m�sta parc. �. 
610/4,1076,1077,1078,1081,1082,1083 

3. Odeslaná pošta:  
- navýšení po�tu odpad. koš� a koš� na psí exkrementy 
- k dotazu ve v�ci pronájmu objektu KD v Nemilanech, �. pop. 31 – bylo zjišt�no, že  
     je objekt pronajatý SMO nájemci SRPŠ p�i ZŠ Nemilany s ú�inností od 06/2000 na    
     dobu neur�itou, bez p�edchozího souhlasu SMO nelze objekt p�enechat do nájmu  
     jinému subjektu, spole�enské, sportovní , vzd�lávací a kulturní akce mohou být    
     v tomto objektu konány pouze za souhlasu nájemce na jeho odpov�dnost 

4. Zástupci MP Olomouc –  upozornit vedoucí staveb na dodržování úklidu silnic p�i 
výjezdu ze stavby  na ulici �eská �tvr� a U Sokolovny, �erné skládky, pobíhající psi 

5. Stížnost obyvatel ul. Kožušanské – komunikace je op�t v dezolátním stavu, 
zástupci KM� osobn� projednají s �editelem TS Olomouc nápravu 

6. Požadavek na omezení rychlosti v ulicích Kožušanská a Raisova na 30 km – 
projednat s ing. Hoppem  

7. Protihluková st�na  silnice R35– bude odeslán dopis na Krajskou hygienickou 
stanici Olomouckého kraje  se žádostí o provedení nového m��ení hlukové zát�že na 
rychlostní komunikaci R35 

8. Setkání s jubilanty se uskute�ní 14. �ervna 2008 v 10:00 hod. v sále KD  
      v Nemilanech – všichni  jubilanti budou pozváni  prost�ednictvím �len� KM�. 
9. Požadavek na TS Olomouc na vy�išt�ní chodník� – na ulici Lidické p�es železni�ní 

most a chodník od ulice �eská �tvr� k  nástupišti �D 
10. P�íští sch�ze  25. �ervna  2008 v 19:00 hod. 
 
 

Vlastimil Pavlík 
p�edseda KM� �. 10 Nemilany 

 
 
 
 


