
 
 

Zápis č. 3 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 20. b řezna 2013 

 

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

Nepřítomni za KM Č: M. Pokorný, J. Monič 

Městská policie : p. Hanuš 

Policie ČR: pprap. Jaklová  

Program: 

1. Došlá pošta 

- SMO, odbor majetkoprávní, požádal KMČ o stanovisko k žádosti o prodej p. č. 931/2 
orná půda o výměře 599 m2, p. č. 931/3 orná půda o výměře 750 m2, p. č. 931/4 orná 
půda o výměře 905 m2, p. č. 1029/1 orná půda o výměře 146 631m2, část p. č. 927 vodní 
plocha o výměře 330 m2, p. č. 929 ostatní plocha o výměře 662 m2, p. č. 930/1 trvalý 
travní porost o výměře 777 m2, p. č. 931/9 orná půda o výměře 320 m2, p. č. 954/4 trvalý 
travní porost o výměře 2 219 m2, p. č. 950/20 orná půda o výměře 7 144 m2, p. č. 
1005/29 orná půda o výměře 1 706 m2,  p. č. 741/43 orná půda o výměře 6 195 m2, p. č. 
932/1 orná půda o výměře 24 918 m2, p. č. 950/11 orná půda o výměře 1 370 m2,  p. č. 
950/1 orná půda o výměře 35 555 m2, v k. ú. Nemilany za účelem provozování 
zemědělské výroby (č.j. SMOl/Maj/22/5794/2012/Sk ze dne 19. 2. 2013).  
KMČ jednohlasně odhlasovala, že k žádosti nemá připomínky (hlasování 8-0-0). 

2. Ostatní   

- KMČ dne 11. 3. 2013 podala na MmOl, odbor koncepce a rozvoje, dvě připomínky 
k návrhu územního plánu, které se týkaly zařazení do územního plánu prodloužení 
autobusové linky MHD č. 17 na konec Nemilan (např. na pozemek SMO p. č. 741/3) a 
dobudování protihlukové stěny na jižním obchvatu komunikace R 35. 

- Zástupce Městské policie byl upozorněn na černou skládku pneumatik v příkopu na 
odbočce z komunikace směrem z Tovačova do Nemilan.  KMČ dále požádala o zajištění 
měření rychlosti na komunikaci v ul. Lidická v místě baru K2. 

- Vedoucí oddělení dopravních opatření odboru dopravy MmOl Ing. Motyčková dosud 
nezaslala písemné vyjádření k žádosti KMČ ze dne 28. 11. 2012, jakým způsobem bude 
vyřešen problém se stáním kamionů na polní cestě směrem z Hviezdoslavovy ul. 
k Aholdu, které brání průjezdu po polní cestě. V místě parkování kamionů je nepořádek. 

 

Zapsala: L. Zenglerová 

 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu 24. dubna 2013 v 18:00 hod.  

  

 

 

         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 


