
 
 

Zápis č. 6 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 20. června 2012 

 

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

Nepřítomni za KM Č: P. Děreš 

Ostatní p řítomní:  Městská policie p. Hanus, p. Kluková 
          

Program: 

1. Kontrola minulého zápisu 

- V pondělí dne 28. 5. 2012 proběhla schůzka zástupce odboru životního prostředí MmOl 
s pracovníkem dodavatelské firmy ve věci dokončení terénních úprav v parku. Schůzka 
proběhla bez účasti zástupců KMČ. Téměř po měsíci od jednání stále nejsou terénní 
úpravy dokončeny. Žádáme odbor investic MmOl (p. Novotný) o písemné zdůvodnění, 
nedokončení se řeší od března 2012.  

 

2. Došlá pošta   

- Dne 24. 5. 2012 zaslali p. Mareš z Technických služeb města Olomouce a. s. a dne 28. 
5. 2012 p. Pospíšilová, vedoucí odboru dopravy MmOl, písemnou odpověď na stížnost 
KMČ ve věci nesprávně nainstalované dopravní značky na polní cestě z ul. Kožušanská 
směrem k  rychlostní komunikaci R35. Správná dopravní značka „Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel“ byla osazena dne 24. 5. 2012.  

- Dne 8. 6. 2012 zaslal p. Čech z Technických služeb města Olomouce a. s. cenový 
odhad nákladů na drobné opravy chodníků. Cena za výměnu dlaždic na chodníku v ul. 
Povelská od č.p. 5 do č.p. 7 se pohybuje ve výši cca 99 300 Kč bez DPH. Cena za 
opravu zábradlí sloupků, řetízků a doplnění keřů v parku byla stanovena ve výši 7 200 
Kč.  Žádáme odbor vnějších vztahů MmOl u vystavení objednávky. Další náklady na 
zřízení nebo opravy chodníků v Nemilanech budou řešeny z prostředků města 
vyčleněných pro KMČ na drobné opravy pro příští rok nebo z rozpočtu odboru dopravy 
MmOl.  

- MmOl dne 10. 4. 2012 pod č.j. SmOl/Maj/22/620/2012/To požádal o stanovisko KMČ 
k žádosti o pronájem části lesního pozemku p.č. 610/1 v k. ú. Nemilany (stará pískovna) 
pro účely zřízení dětského hřiště a naučné stezky. KMČ k provedení hřiště nemá 
připomínky, doporučuje však, aby město zvážilo kolizi se schváleným záměrem zřídit 
v lesíku na stejném pozemku bikepark. KMČ upozorňuje, že se na pozemku nachází 
úložiště popílku, který má vlastnosti nebezpečného odpadu. KMČ doporučuje, aby 
město současně s pronájmem pozemku řešilo otázku zajištění parkovacích míst, zřízení 
příjezdové komunikace k hřišti a odvozu odpadů. Panelová cesta v ul. Božkova nemá 
charakter místní komunikace a sloužila pouze jako příjezdová cesta pro návoz popílku 
do pískovny. V ul. Božkova dosud nebyla zavedena kanalizace. KMČ dále navrhuje, aby 
se k záměrům využití lesních pozemků mohli jednoznačně vyjádřit vlastníci nemovitostí 
v ul. Božkova, kteří budou přímo dotčeni negativními vlivy spojenými s jejich realizací.    

 



 
 

3. Ostatní  

- Dne 8. 6. 2012 proběhlo na ulici Kožušanská za účasti dodavatelské firmy a zástupce 
odboru životního prostředí MmOl převzetí ozeleněných ostrůvků do správy města. 
Pravidelnou údržbu a sečení budou zajišťovat Technické služby města Olomouce a. s. 
Dodavatel zajistil odplevelení a dosetí trávou. 

- Předseda KMČ dne 15. 6. 2012 zaslal na Technické služby města Olomouce a. s. 
písemné upozornění na neposečené části parcely č. 771 a 772/40. Uvedené parcely 
byly po projednání s odborem životního prostředí MmOl odsouhlaseny k pravidelnému 
sečení v Nemilanech. 

- Předseda KMČ dne 15. 6. 2012 zaslal na odbor životního prostředí MmOl písemnou 
žádost o zajištění jarního a podzimního sečení zaplevelených městských pozemků 
v Nemilanech p. č. 721/1, 721/2, 853, a neposečených příkopů podél komunikace 
z Nemilan na křižovatku Olomouc-Tovačov na pozemcích p. č. 1247/62, 1247/63 a 
1247/173. Předseda KMČ požádal o písemnou odpověď. 

- Předseda KMČ upozorní písemně Povodí Moravy s. p., že po stavebních úpravách 
provedených ČEZ a. s. v toku Nemilanka na ul. Janíčkova nebyly řádně dokončeny 
úpravy terénu. Při deštích hrozí splavení vytěženého materiálu zpět do Nemilanky. 

- Na vývěsce KMČ byla zveřejněna informace pro občany o postupu správce kanalizační 
sítě při rušení staré kanalizace. Stará stoková síť bude od 1. 8. 2012 postupně rušena 
vybouráním kanalizačních šachet a výpustí a bude vyplněna popílkovo-cementovou 
směsí. Do uvedeného termínu jsou vlastníci nemovitostí povinni zajistit odvádění 
odpadních vod prostřednictvím nově vybudované kanalizace. Moravská vodárenská a. s. 
postupně rozesílá informace všem vlastníkům nemovitostí. Časový harmonogram 
stavebních prací bude vyvěšen na vývěsce KMČ. 

- Předseda KMČ projedná s vedoucí majetkoprávního odboru MmOl p. Křížkovou žádost 
o vyčlenění prostředků na drobnou opravu omítky na kapličce v ul. Hviezdoslavova a pro 
příští rok o zajištění prostředků na izolaci kapličky proti vlhkosti (odhad nákladů 30-50 
tis. Kč). Kaplička je ve správě města a je památkou místního významu. 

 

 

Zapsala: L. Zenglerová 

 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 25. července 2012 v 18:00 hod. 

     

   

 

 

 

         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 
 



 
 

 

 


