
 
 

Zápis č. 9 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 23. listopadu 2011 

 
Přítomni za KM Č: V. Pavlík, M. Fillová, L. Zenglerová, M. Pokorný, P. Děreš, P. Smítal, E. 
Kolajová, E. Pospíšilová, J. Monič 
Omluveni za KM Ć: P. Svobodová 
Ostatní p řítomní:  Městská policie p. Kluková 

Program: 

1. Kontrola minulého zápisu 

- Umístění sloupků s odrazkami a bílé vodorovné značení silnice na odbočce do Nemilan 
z krajské silnice směrem od Tovačova nebylo provedeno z důvodu nedostatku financí. 
Řešení je přislíbeno na jaře 2012. 

- Byla zahájena oprava části chodníku v ul. Kožušanská směrem od silnice z ul. Lidická ke 
kapličce. Zbývající část bude opravena na jaře v roce 2012. 

- Na jaře 2012 bude provedeno předláždění odpočívací plochy u zastávky MHD a výměna 
laviček.  

- Do konce listopadu 2011 bude zahájena stavební realizace další etapy úprav v parku 
v rozsahu vybudování všech chodníků, osvětlení, osazení laviček.  

- Povodí Moravy s. p. pokračuje v čištění vodního toku Nemilanka včetně zatrubněných 
částí. Bude provedeno dočištění po celé trase, úklid a odvoz vytěženého materiálu 
s termínem do 15. 12. 2011.  

- Umístění zrcadla v ul. Česká čtvrť u č.p. 27 na místní komunikaci při odbočce směrem 
k MŠ je v řešení odboru dopravy MgMěOl.  

- Předseda KMČ na základě dotazu občanů ul. Návětrná prověřil možnosti dokončení 
veřejného osvětlení. SMO sdělilo, že nemůže dokončit veřejné osvětlení na vlastní 
náklady z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů mezi developerem a vlastníky 
rodinných domů a nezkolaudované místní komunikace.  

- Městská policie prověřila autovrak v ul. Raisova. Jeho odstranění je v řešení.  
- Zpevnění plochy pro parkování před objektem MŠ je vázáno na vydání stavebního 

povolení a nebude proto provedeno v předpokládaném termínu, tj. do konce listopadu 
2011. Realizace parkovací plochy je v kompetenci odboru školství MgMěOl, který má 
pozemek pronajatý od ČD a. s. 

2. Došlá pošta 

- Informace SMO, odbor vnějších vztahů a informací, ze dne 1. 11. 2011 o zakoupení 
nové rozhlasové ústředny v Nemilanech. Do konce listopadu 2011 bude provedena 
výměna rozhlasové ústředny a kontrola sloupů veřejného rozhlasu. 

- Oznámení MgMěOl, odbor životního prostředí, ze dne 21. 11. 2011, o zahájení řízení o 
posouzení vlivu záměru „BIKEPARK Olomouc“ na životní prostředí. Oznámení je 
vyvěšeno na nástěnce.  

Zapsala: L. Zenglerová 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 14. prosince 2011 v 18:00 hod. 
         
  

Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 



 
 

 
 
 


