Zápis č. 8 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 29. srpna 2012
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, J. Monič, M. Pokorný, P. Svobodová, M. Fillová, P. Smítal, E.
Kolajová, L. Zenglerová
Nepřítomni za KMČ: P. Děreš, E. Pospíšilová
Ostatní přítomní: Městská policie p. Kluková, zástupci DS GEO projekt ing. Doležel st., ing.
Doležel ml., ing. Gajdoštinová
Program:
1.

Kontrola minulého zápisu

-

P. Holý z odboru dopravy MmOl sdělil, že vodorovné značení komunikace OlomoucTovačov na odbočce do Nemilan splňuje parametry odbočovacího pruhu. Odbor
dopravy nebude realizovat žádná další opatření na zvýraznění odbočky do Nemilan.

-

P. Kluková z Městské policie sdělila, že po prověření dvou autovraků v ul. Kožušanská
bude jeden řešen jako autovrak a druhý je stále způsobilý k provozu na pozemní
komunikaci.

2.

Došlá pošta

-

Žádost
odboru
majetkoprávního
MmOl
ze
dne
17.
7.
2012
č.j.
SMOL/Maj/22/3526/2012/Pr o sdělení stanoviska KMČ k pronájmu části pozemku p. č.
88 o výměře 1 308 m2 v k. ú. Nemilany za účelem provozování zemědělské výroby.
KMČ k žádosti nemá připomínky (8 členů KMČ hlasovalo pro pronájem).

-

Odbor investic MmOl zaslal KMČ požadavek na předložení návrhů na realizaci investic
v Nemilanech, který bude podkladem pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2013 (č.j.
SMOL/111995/2012/Ol/Zac ze dne 24. 7. 2012). KMČ požaduje aktualizaci seznamu
investičních akcí podle pořadí důležitosti: 1. rekonstrukce ul. Raisova, 2. rekonstrukce
chodníku v ul. Česká Čtvrť, 3. vybudování chodníku v ul. U Sokolovny, 4. zřízení
konečné zastávky autobusu MHD u hřiště, 5. vybudování chodníku od konečné zastávky
MHD mezi kulturním domem a obchodem.

3.

Ostatní

-

Zástupci projektové firmy DS GEO projekt seznámili KMČ s návrhem územní studie
s názvem: Územní studie veřejných prostranství městské části Olomouc - Nemilany
z 06/2012, kterou zpracovali na základě požadavku KMČ a zadání odboru dopravy
MmOl. Studie bude využita pro přípravu územního plánu města jako závazný podklad.
Studie řeší identifikaci dopravních závad, pasportizaci dopravního značení, posouzení
autobusové točny MHD, zakreslení cyklotras a návrhy úprav zeleně na veřejných
prostranstvích. Připomínky KMČ zpracovatel studie zapracuje do konečné verze.

Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 26. září 2012 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

