
 
 

Zápis č. 1 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 25. ledna 2012 

 
Přítomni za KM Č: V. Pavlík, M. Fillová, L. Zenglerová, M. Pokorný, P. Děreš, P. Smítal, E. 
Kolajová, E. Pospíšilová, J. Monič, P. Svobodová 

Ostatní p řítomní:  Městská policie p. Kluková 

Hosté:  p. Meluš, p. Jiřík, p. Vajda, p. Michal, p. Zengler, p. Michálek, p. Dudek 

Program: 

1. Kontrola minulého zápisu 

- Umístění sloupků s odrazkami a vodorovné značení na odbočce do Nemilan z krajské 
silnice Olomouc – Tovačov je v řešení odboru dopravy MgMěOl. 

- Umístění zrcadla ve spodní části ul. Česká Čtvrť u č.p. 27 na místní komunikaci při 
odbočce směrem k mateřské školce je v řešení odboru dopravy MgMěOl. 

2. Ostatní  

- KMČ požádala zástupce Městské policie o zvýšení dohledu nad dodržováním zákazu 
vjezdu z ul. Kožušanská směrem k estakádě rychlostní komunikace R 35, který je často 
porušován. Městská policie vyzývá občany, aby případy porušení zákazu vjezdu ihned 
ohlásili na linku 156. KMČ sděluje, že dopravní značka zákaz vjezdu bude upravena tak, 
aby se zákaz vjezdu vztahoval pouze pro motorová vozidla.  

- KMČ upozornila zástupce Městské policie na černé skládky v ul. Kopretinová. 

- P. Meluš vznesl požadavek na prověření možnosti umístění dopravní značky omezující 
vjezd nákladních vozidel nad 3 t z ul. Kožušanská u kapličky směrem k provozovně 
paletárny. Nákladní vozidla způsobují otřesy a poškozují nemovitost p. Meluše. KMČ 
prověří možnost umístění dopravní značky u odboru dopravy MgMěOl. Předseda KMČ 
informoval p. Meluše o projektu kruhového objezdu u kapličky, který bude realizován po 
dokončení rekonstrukce ul. Raisova.  

- P. Vajda a p. Jiřík vznesli stížnost na zvýšený provoz nákladní dopravy v ul. Kopretinová 
u provozovny paletárny, který způsobuje znečištění ulice a prach. Panelová vozovka 
není dopravně způsobilá pro vjezd nákladních aut, která se nemají kde otočit a jezdí po 
krajnici. Odbor dopravy MgMěOl po projednání s p. Vajdou navrhl umístit na začátek 
vozovky dopravní značku omezující vjezd aut šířkou větší, než je šířka vozovky. 
Předseda KMČ projedná na odboru dopravy MgMěOl možnosti omezení dopravy v ul. 
Kopretinová u provozovny paletárny např. umístěním dopravní značky nebo zřízením 
jednosměrného provozu. Regulaci dopravního provozu v ul. Kopretinová bude KMČ 
připomínkovat v rámci připravované dopravní studie městské části Nemilany. 

- P. Michal informoval KMČ o probíhajícím řízení na MgMěOl ve věci žádosti občanského 
sdružení Motorsport Nemilany o prodloužení povolení k provozování motokrosové dráhy. 
Současně informoval, že v rámci správního řízení vznesli někteří občané připomínku 
proti prodloužení povolení provozu a že je připravována petice (provoz způsobuje 
nadměrný hluk, nebezpečí dopravních nehod, nežádoucí průjezd motorek obcí, snížení 
kvality a pohody bydlení). Předseda KMČ p. Michalovi sdělil, že členové KMČ nepodali 
proti povolení provozu dráhy připomínky a přijali jako pozitivní fakt, že se v důsledku 



 
 

zřízení motokrosové dráhy výrazně omezily jízdy motorek v obci a v jejím okolí (lesík, 
prostor pod estakádou R 35). Předseda KMČ dále sdělil, že KMČ je poradním orgánem 
Statutárního města Olomouce, který nemá žádné výkonné pravomoci a který není podle 
právních předpisů účastníkem územního řízení. 

- Zástupci občanského sdružení Motorsport Nemilany p. Zengler, p. Michálek a p. Dudek 
objasnili dlouhodobý záměr sdružení spojený s provozem motokrosové dráhy,  
podmínky provozu stanovené v povolení MgMěOl a návrhy na protihluková opatření, 
(výsadba rychle rostoucí zeleně, měření hluku u motorek). Realizace protihlukových 
opatření je vázána na prodloužení povolení provozu ze strany MgMěOl a získání 
souhlasu s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. V rámci žádosti o 
prodloužení povolení bude provedeno měření hluku u provozem nejvíce dotčených 
nemovitostí, které zajistí občanské sdružení na vlastní náklady.  

- Rada města Olomouce schválila pro místní část Nemilany rozpočet na  r. 2012 ve výši 
300 tis. Kč. Tato částka bude na základě odsouhlasení KMČ použita na drobné  
investiční akce (dokončení chodníku v ul. Kožušanská, předláždění odpočinkové plochy 
u autobusové zastávky). 

- Na nástěnce byla vyvěšena vyhláška Statutárního města Olomouce č. 9/2011 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství. 

- Předseda KMČ projednal s p. Dreiseitlem z oddělení odpadového hospodářství odboru 
životního prostředí MgMěOl odstranění černých skládek na pozemcích u objektu 
bývalého JZD. Odbor životního prostředí po prověření vlastnictví k pozemkům vyzve 
jejich majitele k zajištění odstranění skládek a k úklidu pozemků. 

- Odbor školství MgMěOl zadal zpracování studie „ZŠ Nemilany společně do školy“ 
(05/2011 ateliér ing. Pavel Malínek). Studie řeší rekonstrukci školy v rozsahu umístění 
výdejny jídelny, nástavby nad šatny, zřízení bezbariérového vstupu a stavby nové 
budovy tělocvičny ve dvorním traktu za hlavní budovou školy. Stavební realizace je 
předpokládána v letech 2013-2014.  

 

 

Zapsala: L. Zenglerová 

 

 
Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 22. února 2012 v 18:00 hod. 
         
  
 
 
 
 
 

Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 
 
 



 
 

 


