Zápis č. 8 z jednání KMČ č. 10 Nemilany
ze dne 21. října 2009
Přítomni: Pavlík V., Smítal P., Fillová M., Zenglerová L., Svobodová P., Kolajová E.
Omluveni: Žváčková L., Děreš P.
Nepřítomni: Monič J.
Hosté: strážník MP Olomouc Kluková
Program:
1. Kontrola minulého zápisu:
- Chodník k vlakovému nádraží byl pročištěn.
- Dne 24. 9. proběhlo v parku místní šetření pracovníků MmOl ve věci zpracování
projektu úprav v parku. V úterý 27.10. proběhne na SMO pracovní schůzka
s projektantem úprav. Přednostně bude řešen dětský mobiliář a přemístění pomníku.
- Dne 11. 10. 2009 byl odeslán dopis náměstku Ščudlíkovi ve věci výhledového řešení
další zastávky autobusu a výsledky měření hluku na komunikaci R 35.
- Na rekonstrukci ul. Raisova bude do 11/2009 uzavřena smlouva s dodavatelem. Do
konce roku budou zahájeny stavební práce. Dokončení rekonstrukce bude v 05/2010.
- Rekonstrukce ul. Kožušanská je plánována na r. 2010.
2. Zástupce MP Olomouc byl upozorněn na:
- Černou skládku na polní cestě k Aholdu z ul. Hviezdoslavova na soukromém
pozemku. MP prověří stav a upozorní vlastníka na narušení vzhledu obce.
- Opakující se znečištění komunikace U Sokolovny při vývozu hlíny ze staveniště
rodinných domků z Návětrné ul. MP prověří situaci a vyzve stavebníka k nápravě.
- Případy jízdy technicky nezpůsobilých motocyklů bez SPZ po ul. Bystřinova a na poli
u železničního přejezdu – způsobují intenzivní hluk zejména o víkendu. MP bude
situaci sledovat za předpokladu, že občané ihned případy nahlásí na linku 156 a
pomohou identifikovat přestupce.
- MP prověří oprávněnost parkování na trávníku vedle boží muky u MŠ Nemilany.
3. Došlá pošta:
- Žádost o pronájem p.č. 255 zahrada o výměře 118 m2 ul. Lidická ve vlastnictví SMO.
KMČ s pronájmem jednohlasně souhlasí.
- Žádost o pronájem p.č. 353/3 orná půda o výměře 39 m2 ul. Hviezdoslavova. KMČ se
v poměru hlasů 5 pro a 1 proti usnesla, že k žádosti nebude podávat své stanovisko
z důvodu, že nemá k dispozici potřebné podklady. Zejména jí není známo, zda SMO
upřednostňuje prodej sousedních pozemků pro výstavbu RD (p.č. 351 a 352) nebo
souhlasí s pronájmem p.č. 353/3 současnému uživateli za cenu zmenšení plochy pro
případnou výstavbu RD vč. vjezdu na sousedních pozemcích.
4. KMČ vznesla na základě stížnosti občanů připomínku k nedostatečné údržbě
chodníku u objektu prodejny Jednota (plevel, odpadky).
5. KMČ odešle dopis na Povodí Moravy s.p. ve věci žádosti o informace ke stavu
čištění toku Nemilanka.
6. KMČ jednohlasně podpořila žádost FK Nemilany o poskytnutí prostředků
z rozpočtu SMO na rozvoj a zlepšení podmínek pro sportovní činnost - vybudování
šaten se sociálním zázemím.
7. KMČ odsouhlasila zajištění likvidace černé skládky v ul. Kopretinová a její úhrady
z prostředků vyčleněných na činnost KMČ (předpoklad cca 10-15 tis. Kč).
8. Příští schůze je 18. 11.2009 v 19:00 hod.
Pavlík Vlastimil
předseda KMČ č. 10

