Zápis č. 6 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 22. června 2011
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, M. Fillová, P. Svobodová, L. Zenglerová, E. Pospíšilová
Nepřítomni za KMČ: E. Kolajová, P. Smítal
Ostatní přítomní: Městská policie p. Kluková, p. Hanus
Program:
1. Kontrola minulého zápisu
-

-

Odbor životního prostředí MgMěO provedl na základě požadavku KMČ místní šetření
včetně pořízení fotodokumentace autovraků na neoploceném pozemku p.č. 206/2 v k.ú.
Nemilany. Případ byl předán k došetření právnímu odboru a KMČ následně obdrží
sdělení o výsledku šetření.
KMČ dosud neobdržela odpověď na žádost o prošetření vlastnictví k pozemku p.č.
551/1 v k.ú. Nemilany, na kterém se nachází skládka trouchnivějícího dřeva. KMČ bude
odpověď od odboru školství MgMěOl urgovat.

2. Došlá pošta
-

-

-

KMČ obdržela stanovisko majetkoprávního odboru SMO ze dne 30. 5. 2011 č.j.
SMOl/Maj/22/2552/2011/Stal ve věcí dořešení chodníku na pozemku p.č. 549/1 v k.ú.
Nemilany směrem k MŠ. Vlastník pozemku je povinen strpět chodník jako účelovou
komunikaci a nemůže k němu zamezit přístup. KMČ sdělí SMO písemně požadavek na
opravu chodníku a umístění osvětlení. Stanovisko je vyvěšeno na nástěnce.
Technické služby města Olomouce a. s. sdělily dopisem ze dne 8. 6. 2011 sp. zn:
TSMO/VO/3311/2011, že připravují pro činnost v dalším období nátěry sloupů veřejného
osvětlení. KMČ zašle náměty na provedení nátěrů sloupů v Nemilanech.
KMČ vyslovila jednohlasně souhlas s žádostí o pronájem části pozemku p.č. 636 ostatní
plocha o výměře 90 m2 v k.ú. Nemilany pro účely stavby elektrického sloupku, plynového
rozvodu, vjezdu k domu a zřízení předzahrádky s nízkým oplocením (žádost odboru
majetkoprávního SMO ze dne 6. 6. 2011 č.j. SMOl/Maj/22/2763/2011/Pr).

3. Ostatní
-

-

Nejpozději do pátku 1. 7. 2011 bude dle informace firmy K-Stav dokončena asfaltová
komunikace od nových RD na rohu ulic Kožušanská a U Sokolovny.
KMČ požádá odbor dopravy MgMěOl o umístění patníků s odrazkami nebo řešení
lepšího značení na příjezdové komunikaci do Nemilan směrem od Kožušan a Olomouce.
V horším počasí, večer nebo v zimě, je pro řidiče na odbočce do Nemilan velmi špatná
viditelnost.
V sobotu 25. 6. 2011 v 10:00 hod. se v kulturním domě uskuteční setkání s jubilanty.

Zapsala: L. Zenglerová
Schůze KMČ v měsíci červenci a srpnu nebudou. Příští schůze KMČ Nemilany se koná
ve středu 21. září 2011 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

