
Zápis z jednání KMČ č. 10 Nemilany 
konané dne 23. června 2010 

 
 

Přítomni:  V. Pavlík, P. Smital, P. Svobodová, L. Zenglerová, M. Fillová, J. Monič 
E. Kolajová 
Omluveni: L. Žváčková, P. Děreš,  
Hosté: zástupce Policie ČR – nadstr. Holková, zástupce Městské policie – p. Rampa 
 
Program: 
1. Kontrola minulého zápisu 

- Zástupce Městské policie informoval o řešení černé skládky na pozemcích v ul. U 
Sokolovny. Viník byl dohledán a zavázal se odstranit skládku na vlastní náklady. 

- V sobotu 19. 6. proběhlo v KD za účasti členů KMČ setkání s letošními jubilanty. 
- SMO udělilo občanskému sdružení MOTORSPORT souhlas s opravou Boží muky 

směrem na Nedvězí. Podmínkou opravy je zachování původního stavu. 
- V řešení zůstává umístění dopravní značky u výjezdu od mateřské školy na 

komunikaci a dále osazení zpomalovacích prahů v ul. Hviezdoslavova. 
 
2. Došlá pošta 

- Na nástěnce byl vyvěšen zápis z jednání u primátora SMO ze dne 26. 2. 2010 ve věci 
postupu v přípravě protipovodňového opatření – čištění vodního toku Nemilanka. 

- KMČ jednohlasně odsouhlasila odeslání podnětu obyvatel ul. Hviezdoslavova na 
Radu města Olomouce ve věci urychleného zajištění čištění vodního toku Nemilanka –  
hrozí vznik škody na majetku obyvatel (zatopené sklepy, poškození kotlů pro 
vytápění). 

- KMČ jednohlasně odsouhlasila pronájem pozemku p.č. 1207/2 o výměře 160 m2 ve 
vlastnictví ČR - SŽDC ve prospěch SMO pro účely zřízení parkovacích míst u objektu 
mateřské školy v Nemilanech (dopis č.j. SMOl/Maj/22/3072/2010/Sa ze dne 10. 6. 
2010). 

- Na nástěnce byla vyvěšena informace o konceptu nového územního plánu Olomouce, 
který bude k veřejnému nahlédnutí ve dnech 1. 6. - 30. 7. 2010 umístěn v budově 
magistrátu SMO na ul. Hynaisova 10. 
 

3. Ostatní 
- KMČ upozorňuje, že podle závazných podmínek stavebního povolení je zakázán pro 

těžkou nákladní dopravu průjezd ul. Kožušanskou. Doprava na staveniště má povolen 
průjezd ul. U Sokolovny. Porušení zákazu bude řešeno za spolupráce s Městskou 
policií. 

- Dne 24. 6. 2010 v 8:00 hod. za účasti zástupce Technických služeb a. s. proběhne 
doplnění chybějících označení názvů ulic v Nemilanech. 
 

 
 
 Příští schůze KMČ se koná ve středu 22. září 2010 v 19:00 hod. 
 
 
         Vlastimil Pavlík 
        Předseda KMČ č. 10 Nemilany 
 



 
 


