Zápis č. 11 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 21. listopadu 2012
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, J. Monič, M. Pokorný, P. Svobodová, L. Zenglerová, P. Děreš,
E. Kolajová, P. Smítal
Nepřítomni za KMČ: M. Fillová, E. Pospíšilová
Městská policie: p. Hanus
Program:
1.

Kontrola minulého zápisu

-

Technické služby města Olomouce a. s. dokončily opravu kapličky v ul. Sportovní a
provedly vydláždění plochy o výměře cca 16 m2.

-

P. Děreš za KMČ projednal s p. Zívalou z Technických služeb města Olomouce a. s.
možnost umístění dopravního značení před zahájením pravidelného čištění komunikací.
Na základě dohody bude KMČ předem informována o termínu čištění tak, aby mohla
informaci sdělit občanům rozhlasem.

2.

Došlá pošta

-

SMO, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k žádosti o pronájem části
pozemku p. č. 647 zahrada o výměře 53 m2 na ul. Bystřinova v k.ú. Nemilany pro účely
zřízení zázemí k RD (č.j. SMOl/Maj/22/4821/2012/Pr ze dne 22. 10. 2012).
Dále požádal KMČ o obecné vyjádření k možným pronájmům uvedené parcely za
účelem užívání předzahrádek.
KMČ jednohlasně odhlasovala, že k žádosti nemá připomínky a že s možnými pronájmy
pozemku p. č. 647 souhlasí (hlasování 7-0-0).

-

SMO, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k žádosti o pronájem části
pozemku p. č. 636/1 ostatní plocha o výměře 239 m2 v ul. Lidická v k. ú. Nemilany pro
účely užívání předzahrádky, přístupu a parkování u RD (č.j. SMOl/Maj/22/4975/2012/Pr
ze dne 26. 10. 2012). KMČ jednohlasně odhlasovala, že k žádosti nemá připomínky
(hlasování 7-0-0).

3.

Ostatní

-

Městská policie do příštího jednání KMČ ověří, v jakém stavu je řešení problému
s trvalým stáním kamionů na polní cestě z ul. Hviezdoslavova směrem k Aholdu.

-

Předseda KMČ projednal na odboru dopravy MmOl požadavek, aby SMO věnovalo
pozornost stavu chodníků a obrubníků v Nemilanech, které jsou poškozeny v důsledku
stavební činnosti. Odbor dopravy postoupí požadavek na stavební odbor MmOl
s důrazem, aby prováděl kontrolu stavu chodníků a plnění povinností stavebníka při
zabezpečení oprav poškozených chodníků.

Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 12. prosince 2012 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

