
Zápis č. 2 z jednání KM Č Nemilany č. 10 

konané dne 23. února 2011 
 
 
Přítomni za KM Č : V. Pavlík, P. Smítal, M. Fillová, P. Děreš, J. Monič, E.Kolajová ,  

P. Svobodová  

Omluveni: L. Zenglerová 

Ostatní p řítomni: MPO p. Hanus, občané p. Pospíšilová 

 

Program:  

1. Kontrola minulého zápisu 

-     KMČ doposud neobdržela odpověď na dopis ,,Dlouhodobě neřešené požadavky 
KMČ Nemilany“ , který byl odeslán k 1. nám. primátora p. Ing. Vlachovi s žádostí 
o  prověření těchto požadavků a výhled na jejich řešení. Dopis byl odeslán 
15. 12.  2010 a urgován 24. 1. 2011 a 16. 2. 2011. 

2. Došlá pošta 

- Pozvánka na jednání o řešení majetkoprávních vztahů k části pozemků p. č. 
803/1, 803/2, 803/3 za účelem výsadby stromů podél ul. Bystřinova. 

- Objednávka na přemístění rozvodů místního rozhlasu v ul. Česká čtvrť. 

- Oznámení o zahájení řízení dodatečného povolení stavby – inženýrské sítě a 
komunikace (výstavby rod. domků v ul. U Nemilanky) 

3. Různé 

- MPO byla požádána o zvýšení kontroly znečištění komunikací na výjezdu 
z probíhajících staveb v Nemilanech. Dále o kontrolu nově vznikajících černých 
skládek (cesta úvozem k Nedvězí, skládka pod viaduktem dálnice) a volně 
pobíhajících psů bez náhubků a úklid psích exkrementů (především v parku) 
jejich majiteli. 

- KMČ prověří do příští komise, jak pokročily přípravy „Protipovodňová opatření 
Nemilanky“.  

- Dne 7. 2. 2011 proběhlo jednání u nám. primátora  JUDr. Majora ve věci řešení 
majetkoprávních vztahů přístupového chodníku z ul. Lidická ke školce (chodník 
končí na soukromém pozemku). V 9. týdnu roku 2011 dojde k dalšímu jednání 
s majitelkou pozemku. 

- Firma Skanska a.s. sděluje, že od 4. března 2011 bude pokračovat s rekonstrukcí 
ul. Kožušanská. Firma žádá občany této ulice, aby přeparkovali svá vozidla 
z prostoru stavby. 

 

 
Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 23. b řezna 2011 v 18:00. 
 
 


