Zápis č. 5 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 25. května 2011
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, P. Smítal, M. Fillová, E. Kolajová, P. Svobodová,
L. Zenglerová,
Nepřítomni za KMČ: E. Pospíšilová
Ostatní přítomní: Městská policie p. Kluková, p. Hanus
Program:
1. Kontrola minulého zápisu
-

-

-

-

Majetkoprávní odbor SMO zpracovává právní stanovisko k otázce veřejného užívání
chodníku z ul. Lidická směrem k MŠ na pozemcích p.č. 549/1 a 549/2 ve vlastnictví
fyzické osoby a nepřípustnosti jejich oplocení. Stanovisko bude zasláno KMĆ Nemilany.
V souladu se stanoviskem bude nebo nebude zahájena oprava chodníku a umístění
osvětlení.
KMČ podává na odbor životního prostředí MgMěOl, oddělení odpadového hospodářství
a péče o prostředí, stížnost ve věci dlouhodobě neřešeného problému s rozmístěním
odpadkových košů v Nemilanech. KMČ tuto záležitost několikrát bezvýsledně urgovala u
Mgr. Swaczyny. Zejména v parku se stále objevuje nepořádek kolem nově
vybudovaného dětského hřiště.
Podle vyjádření ing. Holého z odboru dopravy MgMěOl je omezení stání kamionů na
účelové komunikaci z ul. Hviezdoslavova směrem k Aholdu problematické. Vjezd na tuto
komunikaci nelze kamionům zakázat. Případy znečišťování komunikace odpadky budou
řešeny za spolupráce s Městskou policií.
Dne 5. 5. 2011 proběhlo v parku jednání ve věci pokračování II. etapy úprav parku. Pro
r. 2011 byly schváleny finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč, za které budou pořízeny
lavečky, odpadkové koše, osvětlení, hlavní chodník v parku.

2. Došlá pošta
-

Povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul. U Sokolovny a Kožušanská pro
INSTA CZ s.r.o. pro účel napojení kanalizace a vodovodu na dobu od 25. 4. 2011 do 30.
4. 2011 (rozhodnutí MgMěOl ze dne 20. 4. 2011 č.j. SMOl/OPK/79/1265/2011/Nan).

3. Ostatní
-

-

Rada SMO pro funkční období 2010 – 2014 schválila nové složení KMČ Nemilany.
Předseda: V. Pavlík. Členové: P. Smítal, M. Fillová, E. Kolajová, E. Pospíšilová, P.
Svobodová, L. Zenglerová.
KMČ žádá odbor životního prostředí MgMěOl o prošetření umístění autovraků, které se
nachází na neoploceném pozemku p.č. 206/2 v k.ú. Nemilany před domem č.p. 28 v ul.
Česká Čtrvť, a o zajištění jejich likvidace vlastníkem. Rezavějící autovraky dlouhodobě
narušují vzhled veřejného prostranství a obtěžují vlastníky sousedních nemovitostí. KMČ
dále žádá o prověření, zda se nejedná o nebezpečné odpady, které ohrožují životní
prostředí.

-

-

KMČ žádá odbor školství MgMěOl o prošetření vlastnictví k pozemku p.č. 551/1 v k.ú.
Nemilany, na kterém stojí objekt mateřské školy v ul. Česká Čtvrť. Na svahu pozemku
za oplocením (také p.č. 551/1) se nachází skládka trouchnivějícího dřeva. V případě, že
je vlastníkem pozemku SMO, žádáme o zajištění opatření k odstranění skládky a
zajištění řádné údržby pozemku.
Dne 25. června 2011 se v KD uskuteční setkání s jubilanty, kteří v letošním roce oslaví
70, 75, 80 a 85 let. Všichni jubilanti budou pozvání prostřednictvím členů KMČ.

Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 22. června 2011 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

