Zápis č. 8 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 26. října 2011

Přítomni za KMČ: V. Pavlík, M. Fillová, P. Svobodová, L. Zenglerová, M. Pokorný, P. Děreš
Omluveni za KMĆ: P. Smítal, E. Kolajová
Nepřítomni za KMČ: E. Pospíšilová, J. Monič
Ostatní přítomní: občané p. Doležalová, p. Slováček, Městská policie p. Kluková

Program:
1. Kontrola minulého zápisu
-

Umístění autovraků na pozemku p.č. 206/2 v k.ú. Nemilany je stále v řešení právního
odboru MgMěOl. O výsledku bude KMČ informována.
Likvidaci skládky trouchnivějícího dřeva na pozemku p. č. 551/1 v k.ú. Nemilany u
objektu MŠ šetří odbor školství MgMěOl. O výsledku bude KMČ informována.
Zhoršená viditelnost na odbočce do Nemilan z krajské silnice směrem od Tovačova.
Firma SEKNE po dohodě s odborem dopravy MgMěOl provede ocenění nabídky na
umístění sloupků s odrazkami a bílé vodorovné značení silnice.

2. Došlá pošta
-

-

Odbor životního prostředí MgMěOl na základě místního šetření odsouhlasil zařazení
dalších pozemků v Nemilanech do sečí pro rok 2012. Jedná se o pozemky v ul.
Sportovní 16 na konci, v ul. Povelská 16-20 mezi domy, ul. Kopretinova 43-41 před
domy, ul. Kožušanská a ul Kopretinova spojnice, ul. Kožušanská 50 a ul. Kopretinova
spojnice, ul. Návětrná (za podmínky dokončení stavebních prací a předání pozemku do
údržby města), ul. U Sokolovny 38 a ul. Návětrná spojnice, ul. Povelská od konce po
železniční přejezd (sdělení ze dne 10. 10. 2011 č.j. SMOl/ŽP/55/8164/2011/Ste).
KMČ obdržela odpověď náměstka primátora JUDr. Majora na stížnost obyvatel ul. U
Sokolovny, která se týkala řešení nebezpečné dopravní situace v této ulici (odpověď ze
dne 18. 10. 2011 pod č.j. SMOL/162994/2011/OKP/SEKR/Sno/01). Stížnost KMČ i
odpověď SMO budou vyvěšeny na nástěnce.

3. Ostatní
-

-

Rada města Olomouce odsouhlasila doplnění KMČ Nemilany o další tři členy: Ing.
Marian Pokorný, Pavel Děreš a Josef Monič.
Konečná cena vybudovaného chodníku k MŠ byla 176 tis. Kč včetně DPH. Částka 124
tis. Kč, která zůstala pro drobné investice v Nemilanech pro rok 2011, bude použita na
opravu části chodníku v ul. Kožušanská směrem od silnice z ul. Lidická ke kapličce.
Zbývající část bude opravena po roce 2012.
Termín realizace další etapy úprav v parku byl prodloužen do konce roku 2011.
Navýšení finančních prostředků z 600 tis. na 800 tis. Kč řeší Rada města Olomouce.
Zadání zpracování územní dopravní studie na posouzení stavu řešení dopravy
v Nemilanech provede odbor koncepce a rozvoje MgMěOl nejpozději do konce roku
2011 tak, aby byla dokončena v 1. čtvrtletí roku 2012. Studie bude předložena KMČ
k připomínkám.

-

-

-

-

-

-

Povodí Moravy s. p. zahájilo čištění vodního toku Nemilanka včetně zatrubněných částí.
Termín dokončení je do konce listopadu 2011.
KMČ za účasti projektanta, architekta, stavebního dozoru a pracovníka odboru zeleně
MgMěOl provedla šetření v ul. Kožušanská na základě připomínek občanů k výsadbě
zeleně. Oproti původnímu projektu dojde k částečným změnám rozmístění stromů, ale
původní počet 15 ks stromů bude v ulici vysazen.
V listopadu 2011 bude provedena distribuce knihy „Dějiny Nemilan“, která bude předána
v počtu 1 výtisk zdarma do každé rodiny s trvalým pobytem v Nemilanech. O termínu a
způsobu předání budou občané informováni rozhlasem nebo zveřejněním na nástěnce u
pracoviště MgMěOl na Lidické ul.
KMČ projedná s odborem dopravy MgMěOl návrh na umístění zrcadla v ul. Česká čtvrť
u č.p. 27 na místní komunikaci při odbočce směrem k MŠ. Důvodem je nebezpečná
dopravní situace způsobená zhoršenou viditelností.
Občané bydlící v ul. Návětrná upozornili na nebezpečnou dopravní situaci při výjezdu
z Návětrné ul. do ul. U Sokolovny. V tomto místě řidiči často nedodržují rychlost a
nerespektují pravidlo přednosti zprava. Možným řešením je nástřik dopravní značky „dej
přednost v jízdě“ na komunikaci. Tento problém bude sledován a vyhodnocen v rámci
připravované územní dopravní studie pro Nemilany.
Občané dále upozornili, že v ul. Návětrná není umístěn veřejný rozhlas a že z důvodu
ukončení podnikatelské činnosti developera výstavby RD nebylo dokončeno veřejné
osvětlení. KMČ sdělila, že veřejný rozhlas je v řešení. KMČ podá dotaz na MgMěOl na
možnosti dořešení dokončení veřejného osvětlení v této ulici.
Městská policie byla upozorněna na autovrak bez SPZ, který delší dobu stojí v ul.
Raisova. Městská policie bude řešit jeho odstranění standardní cestou.
KMČ předpokládá, že nejpozději do konce roku 2011 bude na pozemky před objektem
MŠ navezen makadam a dojde ke zpevnění plochy pronajaté pro účely parkování.

Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 23. listopadu 2011 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

