Zápis č. 7 z jednání KMČ č. 10 Nemilany
ze dne 23. září 2009
Přítomni: Smítal P., Fillová M., Žváčková L., Monič J., Zenglerová L.,
Svobodová P., Kolajová E.
Omluveni: Pavlík V.
Nepřítomni: Děreš P.
Hosté: strážníci MP Olomouc
Program:
1. Došlá pošta:
– žádost o prodej majetku ve vlastnictví statutárního města Olomouce – parc. č. 639 –
ostatní plocha o výměře 17m2 – ulice U Sokolovny
členové KMČ s prodejem nesouhlasí vzhledem k výhledové rekonstrukci komunikace,
schváleno jednomyslně
- v dubnu 2010 proběhne kontrola funkčnosti poklopů, nátěrů a stavu veřejných studní
v obci
- na obor investic byl dodán seznam jmenovitých drobných investičních akcí, které
požaduje KMČ k realizaci (viz bod 3)
2. Zástupci MP Olomouc – strážníci byli upozorněni na:
- nepovolené parkování na zelené ploše vedle boží muky na ulici Česká čtvrť v blízkosti
MŠ Nemilany
- skládku u polní cesty k Aholdu z ulice Hviezdoslavova
3. Investiční akce na rok 2010:
- vybudování chodníku na ulici Česká čtvrť
- vybudování chodníku od konečné zastávky linky č.17 okolo KD k ul. Povelské
- ulice Božkova – vybudování vodovodu, kanalizace, obnova komunikace
- park – vybudování cestní sítě, mobiliáře, dětského koutku
- ulice Bystřinova – vybudování chodníku
4. Kontrola minulého zápisu:
- chodník k vlakovému nádraží je zarostlý – nutné vyčištění – věc stále v jednání
- výsadba zeleně v obci – zadána několika firmám formou náhradní výsadby
- bylo zahájeno zpracování projektu vybudování cestní sítě, doplnění mobiliáře,
inventarizace zeleně, umístění dětského koutku a veřejného osvětlení v parku – dne
24. 9. v 9 hod. proběhne na místě šetření pracovníky MmOl.
- rekonstrukce ulice Raisova – MmOl. zahájil výběr zhotovitele na provedení akce
5. Jednání o cyklostezkách - přes Nemilany povede cyklostezka směrem od ulice
Požárníků ve Slavoníně, dále přes želez. přejezd směr k Nemilanům (ul. Povelská),
šířka komunikace 3m, bude vybudován ostrůvek znemožňující průjezd automobilům,
úsek bude označen jako cyklostezka, bude mít živičný povrch. Dále bude vyznačena
jako cyklotrasa po ulicích Povelská, Raisova, Kožušanská až po mostní estakádu.
Poslední úsek je cyklostezkou spojující Nemilany s Kožušany podél melioračního
kanálu v trase vyšlapané pěšinky.
6. Vypracovat dopis a odeslat nám. primátora p. Ščudlíkovi – prodloužení linky č. 17
až na konec obce, požadavek na posílení spojů v souvislosti s přibývající výstavbou
rodin. domů – vypracuje ing. Smítal
7. Příští schůze 21.10.2009 v 19:00 hod.
Pavlík Vlastimil
předseda KMČ č. 10

