Zápis č. 4 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 25. dubna 2012
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, M. Fillová, P. Děreš, E. Kolajová, E. Pospíšilová, J. Monič, L.
Zenglerová, P. Smítal, M. Pokorný
Omluveni za KMČ: P. Svobodová
Ostatní přítomní: Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora,
Městská policie p. Hanus, p. Kluková,
Policie ČR ppor. Kypěna
Program:
1.

Kontrola minulého zápisu

-

Předseda KMČ navštívil ing. Pospíšilovou vedoucí odboru dopravy MmOl, která přislíbila
písemnou odpověď ve věci urgence vyřízení žádosti o umístění sloupků s odrazkami na
odbočce do Nemilan z krajské silnice Olomouc - Tovačov, umístění zrcadla ve spodní
části ul. Česká Čtvrť u č.p. 27 a instalace dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel širších
než 2,3 m“ z ul. Kožušanská na ul. Kopretinová od kapličky směrem k paletárně.

2.

Došlá pošta

-

Vedoucí odboru dopravy MmOl ing. Pospíšilová v písemné odpovědi ze dne 25. 4. 2012
k žádostem KMČ sdělila:
DI Policie ČR doporučil omezení vjezdu vozidel s šířkou přesahující 2,3 m a tonáží nad
3,5 t a souhlasí s umístěním dopravní značky ul. Kožušanská na ul. Kopretinová od
kapličky směrem k paletárně. Odbor dopravy požádal odbor pozemních komunikací
MmOl o stanovení místní úpravy v režimu opatření obecné povahy s termínem
rozhodnutí ve lhůtě 2-3 měsíců.
Technické služby města Olomouc a. s. dne 26. 4. 2012 provedou výměnu dopravní
značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ u vjezdu z ul. Kožušanská na účelovou komunikaci
směrem ke komunikaci R 35 na „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“.
DI Policie ČR nedoporučil umístění zrcadla na ul. Česká Čtvrť, ale provede místní
šetření. DI Policie ČR doporučuje zjednosměrnění komunikace.

-

Ing. Dreiseitl z oddělení odpadového hospodářství odboru životního prostředí MmOl
sdělil, že na základě výsledků místního šetření v ul. Kopretinová ze dne 29. 3. 2012
předal na oddělení péče o krajinu a zemědělství k řešení zaplevelené pozemky u
objektu bývalého JZD v Nemilanech. Vlastníci pozemků byli obeslání výzvou ke sjednání
nápravy a byli pozváni na úřad k podání vysvětlení a návrhu na odstranění
nepovolených skládek.

-

Podle předběžného vyjádření manažera České pošty s. p. p. Skyvy bude s ohledem na
nesouhlasné vyjádření KMČ zachována pobočka pošty v Nemilanech.

3.

Ostatní

-

KMČ upozornila Policii ČR na opakující se případy parkování kamionů na polní cestě
z Hviezdoslavovy ul. k Aholdu a na jízdy závodních motorek bez SPZ po komunikaci
v Nemilanech.

-

Technické služby města Olomouce a. s. provádí kontrolu sloupů veřejného osvětlení a
v průběhu 2-3 měsíců provedou nátěr a opravu nízkých sloupů veřejného osvětlení
včetně výměny vadných světel ve všech ulicích mimo ul. Lidická.

-

KMČ požaduje, aby Technické služby města Olomouce a. s. před zahájením strojního
čištění parkovacích zálivů v Nemilanech umístily na krajnici komunikace dopravní
značky s upozorněním na datum a hodinu čištění, aby řidiči mohli uvolnit čištěnou plochu
a přeparkovat automobily. Umístění dopravních značek je na ostatním území města
Olomouce běžně používáno a přispívá k zefektivnění čištění.

-

KMČ navrhuje, aby MmOl zvážil možnost zasílání písemných informací o významných
záměrech, stavebních a územních řízeních, které se týkají území městské části
Nemilany na KMČ. KMČ považuje za důležité, aby byla informována o těch činnostech,
které mohou mít negativní vliv na občany a ke kterým by mohla včas podat relevantní
připomínky či podněty. Vyhledání informací o probíhajících správních řízeních na
webových stránkách města je časově náročné.

-

V měsíci květnu bude provedena oprava místního rozhlasu (doplnění a výměna
reproduktorů, nátěr sloupů). Oprava bude hrazena z přiděleného rozpočtu pro KMČ
Nemilany. KMČ použití prostředků jednohlasně odsouhlasila.

-

KMČ odsouhlasila, aby oprava sloupků a chybějících řetízků v parku byla hrazena
z přiděleného rozpočtu pro KMČ Nemilany.

-

V polovině května proběhne jednání s odborem investic, zeleně MmOl a firmou, která
prováděla úpravu parku z důvodu jeho dokončení (terénní úpravy, zasetí trávy,
odstranění kořenů atd.).

-

Odbor koncepce a rozvoje potvrdil přidělení finančních prostředků k doplnění herních
prvků v parku v hodnotě 100 000 Kč. Jejich instalace bude provedena do konce 1.
pololetí 2012.

-

S náměstkyní primátora p. Machovou byly projednány dlouhodobě neřešené problémy
v Nemilanech (oprava ul. Raisova, ul. Česká Čtvrť, prodloužení konečné zastávky MHD
linky č. 17, osvětlení na ul. Návětrná).

Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 23. května 2012 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

