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Zápis č. 7 z jednání KMČ Nemilany  
konané dne 22. září 2010 

 
 

Přítomni:  V. Pavlík, P. Smítal, P. Svobodová, L. Zenglerová, M. Fillová, E. Kolajová 
Omluveni: L. Žváčková, P. Děreš,  
Nepřítomni:  J. Monič 
Hosté: zástupce Městské policie p. Kluková, občané p. Mráz, p. Michálková 
 
 
Program: 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
 
- Boží muka směrem na Nedvězí byla opravena občanským sdružením MOTORSPORT.  

Proběhne její předání  SMO a odsouhlasení rozsahu oprav. 
- U výjezdu na silnici od mateřské školy byla umístěna dopravní značka a zrcadlo.  
- Na ul. Hviezdoslavova bylo zahájeno osazení zpomalovacích prahů. Akce byla 

pozastavena. V provedeném průzkumu 2/3 obyvatel vyslovily nesouhlas s techn. řešením 
ve formě pryžových prahů - hlučnost. Výsledek bude postoupen na odbor dopravy SMO 
k dalšímu řízení. 

- Byla zpracována nabídka na dodávku orientačního systému (označení ulic) v Nemilanech 
za 67,7 tis. Kč. Nabídka byla postoupena RNDr. Holpuchovi – odpověď nepřišla, zůstává 
v řešení. 

 
2. Došlá pošta 
 
- Na odbor dopravy SMO budou odeslány připomínky KMČ k návrhu plánu zimní údržby 

v letošním roce. Z finančních důvodů dojde k redukci rozsahu údržby chodníků a solení. 
- Do konce listopadu odešle KMČ na odbor zeleně SMO návrh a připomínky k rozsahu 

údržby zeleně v Nemilanech pro r. 2011. 
- KMČ jednohlasně odsouhlasila pronájem pozemku SMO p.č. 1084/2 o výměře 487 m2 na 

ul. Božkova pro účely užívání zahrady (dopis ze dne 5.8.2010 č.j. 
SMOl/Maj/22/3408/2010/Čí). 

- Plán drobných investičních akcí v Nemilanech zůstává na r. 2011 stejný a byl předán na 
odbor investic SMO. 

- Doručeno povolení uzavírky ul. Kožušanská v termínu od 15.7.-31.10.2010 (dne 
12.7.2010 č.j. SMOl/OPK/79/2807/2010/Ja), povolení zvláštního užívání ul. Kožušanská 
pro stavební úpravy od 15.7.-31.10.2010 (dne 14.7.2010 č.j. 
SMOl/OPK/79/2853/2010/Nan), povolení zvláštního užívání vozovky ul. Česká čtvrť a 
Janíčkova pro stavbu ČEZ a.s. od 2.8.-31.8.2010 (dne 30.7.2010 č.j. 
SMOl/OPK/79/3184/2010/Nan), dohoda o zvláštním užívání veřejné zeleně na ul. 
Kožušanské ze dne 10.8.2010 pro výkopové práce na p.č. 637 od 16.8.-31.10.2010, 
povolení zvláštního užívání vozovky v ul. Povelská pro novostavbu RD od 30.8.-
30.9.2010 (dne 27.8.2010 č.j. SMOl/OPK/79/3563/2010/Nan), povolení úplné uzavírky 
ul. Povelská pro pokládku inž. sítí k RD od 30.8.-6.9.2010 a 30.9.2010 (dne 28.8.2010 
č.j. SMOl/OPK/79/3565/2010/Ja). 
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3. Ostatní 
 

- Zástupce MěP byl upozorněn na stálý problém nepovoleného užívání plochy pod 
tělesem rychlostní komunikace R35 ze strany motorkářů a dále na jízdy motorkářů po 
obci bez SPZ.  

- P. Michálková vnesla stížnost na opakované případy znečišťování místní komunikace 
v ul. U Sokolovny při výjezdu vozidel ze staveniště RD. MěP vyzývá občany, aby 
v případě zjištění znečištění ihned kontaktovali MěP bezplatně na čísle 156 a případy 
nahlásili. Stavebník je povinen zajistit pravidelné čištění a kropení komunikace. 

- KMČ vznese dotaz na odbor dopravy SMO ve věci vybudování chodníku v ul. U 
Sokolovny, popř. na zřízení obytné zóny a využití komunikace jako pochůzkové 
v návaznosti na ul. Kožušanská. Dále bude vznesen dotaz na možnost umístění 
zákazové dopravní značky pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci 
z ul. Kožušanská směrem k tělesu rychl. komunikace R35 (požadavek zachovat vjezd 
pro zemědělskou techniku a bicykly). 

- KMČ informovala p. Mráze o stavu v přípravě projektu protipovodňových opatření na 
místním toku Nemilanka. 

- Na stavbě rekonstrukce ul. Kožušanská bude do 30.9.2010 ukončen archeologický 
průzkum. V odkrytém úseku silnice v délce 150 m zhotovitel provede do konce roku 
osazení obrubníků, úpravy vjezdů k RD a pokládku první vrstvy asfaltu vozovky. 
Rozsah stavebních prací je vázán na stav počasí. Další část komunikace se nebude 
odkrývat, práce budou pokračovat na jaře příštího roku. 

- KMČ souhlasí s projektovou dokumentací úpravy parku. P. Smítal dojedná s p. 
Václavíkovou z odboru koncepce a rozvoje SMO další postup úprav. 
 
 

 
 
 Příští schůze KMČ se koná ve středu  20. října 2010 v 19:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Vlastimil Pavlík 
        Předseda KMČ č. 10 Nemilany 
 
 
 


