Zápis č. 3 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 28. března 2012
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, M. Fillová, P. Děreš, E. Kolajová, E. Pospíšilová, J. Monič, P.
Svobodová, L. Zenglerová, P. Smítal
Omluveni za KMČ: M. Pokorný
Ostatní přítomní: Městská policie p. Hanus, p. Kluková,
Policie ČR ppor. Kypěna
Program:
1.

Kontrola minulého zápisu

-

Umístění sloupků s odrazkami a vodorovné značení na odbočce do Nemilan z krajské
silnice Olomouc – Tovačov řeší odbor dopravy MmOl p. Holý.

-

Odbor dopravy MmOl nedoporučuje umístění zrcadla ve spodní části ul. Česká Čtvrť u
č.p. 27 na místní komunikaci při odbočce směrem k mateřské školce z důvodu, že
dopravní situace v tomto místě není nebezpečná.

-

KMČ bude na odboru dopravy MmOl důrazně urgovat instalaci dopravní značky „Zákaz
vjezdu vozidel širších než 2,3 m“ z ul. Kožušanská na ul. Kopretinová od kapličky
směrem k paletárně. Příkaz k realizaci dosud nebyl předán odborem dopravy na TS
Olomouc a. s.

-

Odbor koncepce a rozvoje MmOl odsouhlasil dokončení dětských herních prvků v parku
v ceně 100 tis. Kč. Instalace proběhne na jaře 2012.

-

KMČ odeslala požadavek na dvě prioritní investiční akce v Nemilanech, kterými jsou
rekonstrukce ul. Raisova s rozpočtem 4 mil. Kč a jako náhradní je chodník v ul. Česká
Čtvrť s rozpočtem 1 mil. Kč.

2.

Došlá pošta

-

Sběrová sobota proběhne dne 2. 6. 2012 od 10 hod. na stanovišti u obchodu Jednota.

-

V ul. Kožušanská bude TS a. s. dokončen chodník s náklady 114 tis. Kč a předlažba
zámkové plochy odpočívadla u nástupní zastávky MHD s náklady 27 tis. Kč. Pro r. 2012
zůstává na drobné opravy v Nemilanech nedočerpaná částka cca 150 tis. Kč.

-

Dopravní značka „Pozor děti“ u objektu bývalé MŠ na ul. Lidická byla odstraněna.

-

KMČ nesouhlasí s návrhem České pošty s. p. na zrušení poboček pošty v Nemilanech a
ve Slavoníně a jejich nahrazení novou pobočkou v OC Haná na Horním lánu. Zrušením
pobočky pošty v Nemilanech by se významně zhoršila dostupnost poštovních služeb
zejména pro starší občany, kteří nejsou mobilní. KMČ proto navrhuje zachovat pobočku
v Nemilanech ve stávajícím rozsahu služeb nebo maximálně upravit pracovní dobu.

3.

Ostatní

-

S odborem životního prostředí MmOl proběhne dne 29. 3. 2012 schůzka ve věci
likvidace nepořádku na pozemcích vlastníků u objektu bývalého JZD v Nemilanech. Za
KMČ se zúčastní p. Pavlík a p. Pospíšilová.

-

KMČ žádá občany, aby se v době obecně uznávaného pracovního klidu v sobotu od 14
hod. odpoledne a v neděli po celý den zdrželi používání hlučných strojů a zařízení
(sekačky, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy). Používání hlučných strojů a zařízení
není v souladu s právem občanů na ochranu zdraví před hlukem a narušuje pohodu
bydlení, klid a odpočinek v době pracovního volna. KMČ proto vyzývá občany, aby
v rámci dobrých sousedských vztahů omezili uvedené činnosti a přispěli ke zlepšení
kvality bydlení v Nemilanech.

Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 25. dubna 2012 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

