Zápis č. 9 z jednání KMČ Nemilany
ze dne 26. 9. 2012
Přítomniza KMČ: Pavlík, Pospíšilová, Smítal, Kolajová, Děreš, Svobodová, Pokorný,
Zenglerová
Nepřítomni za KMČ: Fillová, Monič
Ostatní přítomní: Městská policie p. Hanus, občané p. Pietraszková, p. Pietraszek
Program:

1. Došlá pošta
- MmOl, odbor koncepce a rozvoje, dopisem ze dne 3. 9. 2012 č.j
SMOL/131563/2012/OKTR/TI/Tom informoval o zpracování zakázky „Koncepce vodního
hospodářství města Olomouce“, která bude základem vodohospodářské infrastruktury na
území města. Zpracovatelé koncepce obdrželi zplnomocnění pro jednání jménem města
s vlastníky pozemků a pro oprávnění vstupu na soukromé pozemky.
- MmOl, odbor vnějších vztahů, na základě požadavku KMČ objednal u odborné firmy
opravu kapličky na ul. Hviezdoslavova s termínem realizace do konce listopadu 2012
s předpokládanými náklady ve výši 73,5 tis. Kč. Oprava bude zahájena během 14 dnů.
- MmOl, odbor majetkoprávní, dopisem ze dne 18. 9. 2012 č.j. SMOL/Maj/22/4445/2012/Pr
požádal o sdělení stanoviska KMČ k žádosti o pronájem části pozemku p. č. 647 zahrada
o výměře 73 m2 v k. ú. Nemilany ul. Bystřinova pro účely zřízení zázemí RD. KMČ
jednohlasně odhlasovala, že k žádosti nemá připomínky.
- Dne 2. 10. 2012 se v 9:00 hod. uskuteční kontrolní den stavby ve věci zrušení staré
kanalizační stoky v Nemilanech a ve Slavoníně. Za KMČ se zúčastní p. Pavlík.

2. Ostatní
- P. Pietraszková z firmy EKOBRIKETY OLOMOUC s. r. o. předala KMČ stejnopispísemné
stížnosti na osazení jednosměrné zákazové dopravní značky pro nákladní automobily nad
3,5 t při odbočce z ul. Kožušanská směrem k objektu bývalé paletárny a omezení jejich
provozu, kterou současně zaslala na odbor dopravy MmOl.Předseda KMČ informoval p.
Pietraszkovou o záměru zřízení kruhového objezdu u kapličky a úpravě provozu pro
nákladní vozidla, který bude realizován po dokončení rekonstrukce ul. Raisova. Dále
sdělil, že zákazová dopravní značka byla osazena na základě výsledků správního řízenív
režimu opatření obecné povahy. V rámci správního řízení mohl vznést připomínky každý
dotčený subjekt. Důvodem osazení zákazové dopravní značky byly stížnosti občanů na
poškozování RD otřesy způsobenými provozem nákladních vozidel. Otázka zajištění
přístupové cesty pro nákladní vozidla k její provozovně je plně v kompetenci odboru
dopravy MmOl.

- Zástupce Městské policie byl upozorněn na nový autovrak, který stojí na pozemku města
v ul. U Sokolovny. Předseda KMČ dále požádal o prověření autovraku v ul. Kopretinová,
který narušuje vzhled veřejného prostranství.
- P. Děreš z KMČ projedná na Technických službách města Olomouce a. s. (p. Zívala)
požadavek, aby před zahájením čištění komunikací a parkovacích zálivů byly
v Nemilanech umístěny dopravní značky s upozorněním na termín čištění. V důsledku
parkování aut není čištění dostatečně účinné.
- KMČ požaduje, aby Technické služby města Olomouce a. s. zajistily pravidelné čištění a
kontrolu všech dešťových vpustí, a dále aby prověřily těsnost osazení poklopů dešťové a
splaškové kanalizace. Po přejezdu aut jsou poklopy hlučné.

Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 24. října 2012 v 18:00 hodin.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

