Zápis č. 1 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 23. ledna 2013
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, J. Monič, M. Pokorný, P. Svobodová, L. Zenglerová, P. Děreš,
P. Smítal, M. Fillová, E. Pospíšilová
Nepřítomni za KMČ: E. Kolajová
Městská policie: p. Kluková
Program:
1.

Došlá pošta

-

SMO, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k žádosti o prodej nebo
pronájem části pozemku p. č. 399 zahrada o výměře 96 m2 na ul. Povelská v k.ú.
Nemilany pro účely užívání zahrady u RD (č.j. SMOl/Maj/22/5664/2012/Ha ze dne 19.
12. 2012).
KMČ jednohlasně odhlasovala, že k žádosti nemá připomínky (hlasování 9-0-0).

-

SMO, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k žádosti o pronájem části
pozemku p. č. 636/1 ostatní plocha o výměře 19 m2 v ul. Lidická v k. ú. Nemilany pro
účely užívání předzahrádky a přístupu k RD (č.j. SMOl/Maj/22/5401/2012/Pr ze dne 11.
12. 2012).
KMČ jednohlasně odhlasovala, že k žádosti nemá připomínky (hlasování 9-0-0).

2.

Ostatní

-

SMO pro r. 2013 zvažuje konání sběrových sobot pouze 1 x za rok v jarním termínu.
KMČ doporučuje, aby se v Nemilanech konaly také podzimní sběrové soboty.
S ohledem na to, že se v Nemilanech nacházejí především rodinné domy se zahradami,
považuje KMČ konání sběrových sobot pouze 1 x ročně na jaře za nedostačující.
Sběrové soboty jsou maximálně využívány a jsou občany vnímány velmi pozitivně.

-

Od 1. 2. 2013 mohou občané uhradit poplatek za komunální odpady a za psy v úředních
hodinách také na detašovaném pracovišti MmOl v Nemilanech.

-

KMČ upozorňuje občany na termín pro podání námitek a připomínek veřejnosti
k novému územnímu plánu Olomouce nejpozději do 12. 3. 2013. Podrobnější informace
jsou v radničních listech č. 1 SMO.

-

KMČ projednala a odsouhlasila dopravní studii „Generel veřejných prostranství městské
části Olomouc-Nemilany“, který zpracoval DS Geoprojekt (ing. Doležel) v 09/2012
(hlasování 9-0-0). Studie je k nahlédnutí na detašovaném pracovišti MmOl v Nemilanech

Zapsala: L. Zenglerová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 20. února 2013 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

