
 
 

Zápis č. 1 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 26. ledna 2011 

 
Přítomni za KM Č: V. Pavlík, P. Smítal,  M. Fillová, P. Děreš, J. Monič, E. Kolajová, 
L. Zenglerová, P. Svobodová 
Ostatní p řítomní:  Městská policie p. Kluková, p. Hanus 
 
Program: 
1. Kontrola minulého zápisu 

- Dne 17. 12. 2010 proběhlo na MměOl jednání zástupců KMČ s náměstkem primátora 
RNDr. Holpuchem ve věci označení ulic směrníky v Nemilanech. Realizace byla 
schválena a proběhne na jaře 2011. 

2. Odeslaná pošta  

- KMČ dosud neobdržela odpověď na dopis „Dlouhodobě neřešené požadavky KMČ 
Nemilany“, který byl odeslán 1. náměstkovi primátora p. Vlachovi s žádostí o prověření 
těchto požadavků a výhledu na jejich realizaci. Odpověď byla KMČ urgována dne 
24. 1. 2011.    

2. Došlá pošta  

-    Žádost odboru majetkoprávního ze dne 24. 1. 2011 č.j. SMOl/OPD/28/776/2009/Šk o 
stanovisko k záměru města pronajmout, prodat budovu č.p. 113 a pozemek p.č. 275 a 
274 v k.ú. Nemilany (Lidická 57). KMČ souhlasí se záměrem města objekt bývalé 
mateřské školy prodat a preferuje využití majetku v souladu s platným územním plánem 
pro obytnou zástavbu (např. pro soukromé bydlení, sociální bydlení pro seniory) nebo 
pro volnočasové aktivity seniorů a matek s dětmi. KMČ nedoporučuje prodat majetek pro 
účely podnikání nebo sociálního bydlení z důvodu rizika vzniku negativních vlivů na okolí 
(hluk, narušení klidu a veřejného pořádku). KMČ současně navrhuje, aby město zvážilo 
možnost ponechat si tento majetek jako rezervu pro rozšíření kapacity stávající 
mateřské školy. Důvodem je narůstající počet dětí, které z kapacitních důvodů nebyly 
přijaty do mateřské školy pro rok 2010/2011. 

- Odbor životního prostředí dne 8. 12. 2010 sdělil, že do konce března 2011 provedou 
TSMO a. s. ořez 6 ks akátů na ul. Lidická u detašovaného pracoviště, 2 ks jasanů a 1 ks 
lípy v parku, 1 ks lípy u vchodu do mateřské školy (Česká čtvrť). 

- Povolení uzavírky místní komunikace v ul. Povelská v místě žel. přejezdu z důvodu 
opravy žel. přejezdu v době od 14. 12. do 15. 12. 2010 (stavební odbor MměOl ze dne 
8. 12. 2010 č.j. SMOl/OPK/79/5154/2010/Ja). 

- Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně na pozemku p.č. 637 v k.ú. 
Nemilany o výměře 10 m2 na ul. Kožušanská v době od 1.1. do 30. 6. 2011 za účelem 
umístění kontejneru (ze dne 15. 12. 2010 č.j. SMOl/ŽP/55/17451/2010/Jar). 

- Žádost p. Šárky Belšíkové ze dne 13. 1. 2011 o zajištění úpravy přístupové cesty 
k mateřské škole v Nemilanech. Žadatelce bude odeslaná písemná odpověď KMČ.        

Zapsala L. Zenglerová 
 
Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 23. února 2011 v 18:00 hod. 
 
         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 


