
Zápis č. 3 z jednání KM Č Nemilany č. 10 
ze dne 23. b řezna 2011 

 
Přítomni za KM Č : V. Pavlík, P. Smítal, M. Fillová, P. Děreš, J. Monič, E.Kolajová , 
L. Zenglerová 
Omluveni: P. Svobodová 
Ostatní p řítomni: Městská policie p. Hanus, p. Kluková, občané manželé Navrátilovi 
 
Program: 
 
1. Kontrola minulého zápisu 
 
- Na odboru majetkoprávním MgMěOl proběhla jednání o řešení majetkoprávních 

vztahů k části pozemků p. č. 803/1, 803/2, 803/3 za účelem výsadby stromů podél 
ul. Bystřinova. Z důvodu nesouhlasu dvou vlastníků pozemků nebyla výsadba 
stromů začleněna do plánu výsadeb SMO. 

- Na SMO proběhlo další kolo jednání ve věci řešení majetkoprávních vztahů 
přístupového chodníku z ul. Lidická, který končí na soukromém pozemku, směrem 
k mateřské škole. Majitelka pozemků p.č. 549/1 a 549/2 nesouhlasí s jejich 
směnou za jiný pozemek. Odbor dopravy MgMěOl dále řeší otázku právního 
statutu chodníku, který byl jako veřejně přístupný užíván od 60. let min. století.  

 
2. Došlá pošta 
 
- KMČ obdržela odpověď náměstka primátora Ing. Vlacha ze dne 28. 2. 2011 na 

dopis ,,Dlouhodobě neřešené požadavky KMČ Nemilany“ s výsledkem: na 
prodloužení konečné zastávky MHD č. 17 byla zpracována studie 3 variant s 
náklady 3,6 až 5,45 mil. Kč, ale pro nedostatek financí nebyla akce zařazena do 
rozpočtu na r. 2011. Rekonstrukce ul. Raisova a ul. Česká čtvrť nebyly vzhledem 
k nedostatku peněžních prostředků zařazeny do plánu investic na r. 2011. Letos 
budou provedeny pouze opravy části vozovky (výtluky) v ul. Raisova.  Odpověď je 
na vývěsce. 

- Rozhodnutí MgMěOl, odbor stavební, ze dne 2.3.2011 č.j. 
SMOl/OPK/79/569/2011/Nan, o povolení zvláštního užívání komunikace v ul. U 
Sokolovny pro výkopové práce a pokládku kabelů od 7. 3. do 16. 3. 2011. 

- Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce ze 
dne 21. 2. 2011 č.j. SMOl/ŽP/55/1391/2011/Jar v ul. Kožušanská a U Sokolovny 
p.č. 639, 637 pro účely zřízení kabelového vedení v době od 7.3. do 15. 3. 2011. 

 
3. Různé 
 
- Dne 24. 3. proběhne jednání předsedy KMČ s pracovníkem stavebního odboru 

MgMěOl ing. Nantlem ve věci opětovné stížnosti občanů na znečišťování a 
nedostatečný úklid komunikace v ul. U Sokolovny stavebníky RD s požadavkem 
na prošetření stížnosti na místě a na případné uložení sankcí stavebníkům. 
Předmětem jednání bude dále zajištění opravy poškozeného chodníku po demolici 
RD v ul. Lidická ze strany stavebníka. 

- Dne 24. 3. proběhne v Nemilanech za účasti předsedy KMČ, zástupců SMO, KMČ 
Slavonín  a Povodí Moravy s.p. jednání ve věci postupu při pročištění vodního 
toku Nemilanka.  



- Manželé Navrátilovi podali stížnost na nedostatečný úklid komunikace v ul. U 
Sokolovny v důsledku výstavby RD. Zástupci Městské policie požádají ředitele 
Městské policie Mgr. Skalického nebo jeho zástupce o písemnou odpověď na 
stížnosti občanů Nemilan na opakující se znečištění vozovky v ul. U Sokolovny a 
ke způsobu, jakým byly vyřízeny záznamy o hlášení občanů na Městskou policii 
k těmto případům. Písemná odpověď bude doručena KMČ do příštího jednání. 
KMČ dále vyzvala zástupce Městské policie, aby byly hlídky v místě staveniště RD 
intenzivnější.  

- KMČ do srpna 2011 předloží na odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň 
MgMěOl, písemné požadavky na rozsah sečení ploch ve vlastnictví SMO. 
Požadavky na sečení však budou významně kráceny z důvodu nedostatku 
peněžních prostředků. 

- Do 16. 5. 2011 bude provedeno informační orientační označení ulic v Nemilanech 
(dodavatel firma SEKNE). 

- KMČ připraví požadavky na rozmístění dalších odpadkových košů a košů na 
sáčky pro psí exkrementy na území Nemilan. 

- KMČ připraví dopis na SMO ve věci požadavku na realizaci další etapy projektu 
„Obnova parku v městské části Nemilany včetně dětského hřiště“. KMČ 
nesouhlasí s tím, že SMO zařadilo do plánu investic realizaci dalších nových 
herních ploch v Olomouci, aniž byly dokončeny projekty již rozpracované.  

 
 
 
Zapsala: Mgr. Lenka Zenglerová 
 
 
 
 
 
Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 27. dubna 2011 v 18:00. 

 

 

 

 

 

 

Vlastimil Pavlík 
předseda KMČ č. 10 Nemilany 


