
Zápis č. 8 z jednání KMČ Nemilany 

 

Přítomni: p. Pavlík, Smítal, Monič, Fillová, Kolajová, Zenglerová, Děreš 
Nepřítomni : p. Svobodová 
Hosté : p. Hanus MěP, p. Masný, Pospíšil, Studený, Studená, Peňáz, Zemek 

Minulý zápis:  

- Převzetí opravené boží muky u Nedvězí ze strany SMO bude dokončeno do 14 dnů. 
- Označení ulic směrovníky bylo urgováno u RNDr. Holpucha – úkol trvá. 
- Zřízení souvislé pochůzkové komunikace Kožušanská - ul. U Sokolovny není možné 

z důvodu zajištění parkování automobilů. Na odbor investic byla podána žádost o 
zpracování PD na zřízení chodníku v ul. U Sokolovny. 

- Omezení vjezdu osobních automobilů a motocyklů na městskou účelovou komunikaci 
směrem k rychlostní komunikaci R 35 - bude podána žádost k p. Holému z odboru 
dopravy SMO o umístění zákazové dopravní značky (vjezd pro zemědělskou techniku, 
jízdní kola a vstup pro pěší nebude dotčen). KMČ vyslovila s tímto řešením jednohlasný 
souhlas. 

Došlá pošta:  

- SMO dne 5. 10. 2010 č.j.  SMOl/Maj/22/3155/2010/Čí zamítlo žádost KMČ o odkoupení 
nebo pronájem částí pozemků p.č. 803/3, 803/2 a 803/1 v k.ú. Nemilany. SMO uložilo 
Radě města dále jednat s vlastníky pozemků o směně částí uvedených pozemků pro 
účely výsadby stromořadí podél ul. Bystřinova. 

Ostatní:  

- Podle sdělení p. Holého z odboru dopravy SMO bude provedeno osazení 
zpomalovacích prahů na ul. Hviezdoslavova (pokročilý stav přípravy, vynaložené 
finanční prostředky). V půlroční zkušební době bude vyhodnocen provoz a hlučnost. 
V případě vyšší hlučnosti a nespokojenosti občanů bude o této záležitosti dále jednáno 
s odborem dopravy.   

- Informace o čištění toku Nemilanka. Povodí Moravy s. p. před 14 dny zahájil v úseku od 
ul. U Sokolovny směrem k Moravě a na druhou stranu směrem ke Slavonínu kácení 
stromů a keřů podél toku Nemilanka. V r. 2011 proběhne čištění otevřených částí toku; 
zatrubněné části budou čištěny až následně. 

- Dne 27. 10. 2010 byla v ul. Hviezdoslavova a Povelská zahájena příprava pozemků 
SMO pro náhradní výsadbu zeleně. Současný správce vodovodní sítě INSTA CZ s.r.o. 
dodatečně odmítl udělit souhlas s výsadbou z důvodu ochranného pásma vodovodní 
sítě. Podle vyjádření odboru výsadby zeleně SMO nebude výsadba zahájena a bude 
nutné aktualizovat PD.  

 

Další jednání KMČ se uskuteční ve středu dne 24. listopadu 2010 v 19 hodin. 

 

         Vlastimil Pavlík 
předseda KMČ č. 10 Nemilany 


