Zápis č. 5 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 22. května 2013
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, E. Kolajová, P. Svobodová, P. Smítal, M. Fillová, E.
Pospíšilová, P. Děreš, M. Pokorný, J. Monič, L. Zenglerová
Městská policie: p. Hanus
Policie ČR: pprap. Jaklová
Program:
1.

Došlá pošta

-

SMO odeslalo objednávku na opravu a přeložení nadzemních rozvodů místního
rozhlasu v ul. Česká Čtvrť u MŠ. Náklady podle rozpočtu činí cca 45 tis. Kč včetně DPH.

-

SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOl/Maj/22/2340/2013/Pr ze dne 9. 5. 2013), požádal
KMČ o stanovisko k pronájmu parc. č. 688/12 orná půda o výměře 3 170 m2 v k. ú.
Nemilany pro účely provozování zemědělské výroby. KMČ jednohlasně odhlasovala, že
nemá připomínky (hlasování 10-0-0).

-

SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOl/Maj/1248/2013/Sk ze dne 6. 5. 2013), požádal
KMČ o stanovisko k pronájmu pozemku p.č. 158 zastavěná plocha o výměře 2 976 m2
za účelem užívání pro objekt bydlení. KMČ jednohlasně odhlasovala, že nemá
připomínky (hlasování 10-0-0).

2.

Ostatní

-

V rozpočtu SMO na rok 2013 byla vytvořena nová položka, ve které budou volné
finanční prostředky pro realizaci investic požadovaných jednotlivými KMČ v celkové výši
cca 8 mil. Kč. KMČ navrhuje zařadit k realizaci akci rekonstrukce ulice Česká Čtvrť
v rozsahu dle dopravní studie Generel využití prostranství městské části OlomoucNemilany (DS Geoprojekt, ing. Doležel z 09/2012). KMČ současně požaduje zpracování
projektové dokumentace na akci.

-

Městská policie byla upozorněna na černou skládku na ul. Božkova na pozemku SMO,
na který jeho uživatel naváží rumisko.

-

KMČ upozorňuje Technické služby města Olomouce a. s., že v termínu naplánovaném
v rozpisu služeb na květen 2013 neproběhlo sečení trávy na pozemcích SMO
v Nemilanech (sečení od 2. 5. 2013). KMČ žádá, aby SMO zajistilo pravidelné sečení
travnatých ploch podle aktuální výše porostu.

-

KMČ odsouhlasila umístění dalších tří světel v parku a jednoho herního prvku na
dětském hřišti s předpokládanými náklady 100 tis. Kč, které budou hrazeny z prostředků
vyčleněných pro KMČ na drobné investice v roce 2013. Přípravu realizace projedná p.
Smítal na MmOl.

-

V sobotu dne 29. 6. 2013 od 10 hodin se v prostorách detašovaného pracoviště MmOl
na Lidické ulici uskuteční setkání s jubilanty, kterým bude zaslána pozvánka.

-

KMČ vyjadřuje vážné znepokojení nad zastavením provozu motorkářské trati ze strany
stavebního úřadu MmOl. V důsledku této situace lze očekávat, že se obnoví nežádoucí
stav před rokem 2011, kdy motorkáři jezdili po obci, okolních pozemcích soukromých
vlastníků, pod tělesem rychlostní komunikace R 35 a v nedalekém lesíku bez jakéhokoli
omezení, čímž ohrožovali bezpečnost obyvatel obce a významně zvyšovali hluk v obci.
KMČ považuje provoz trati za předem stanovených pravidel za nejbezpečnější formu pro
realizaci aktivit motorkářů, které obecně nelze účinně zabránit. Umístění motorkářské
trati u rychlostní komunikace R 35 nad obcí se ukázalo jako nejlepší varianta, v důsledku
které lze eliminovat negativní důsledky spojené s provozem motorek v obci.
Provozovatel trati občanské sdružení Motorsport Nemilany za téměř tři roky provozu trati
jednoznačně prokázal, že je schopen dodržet pravidla provozu trati a že má významný
vliv na zklidnění situace spojené s provozem motorek v obci, protože motorkáři se mezi
sebou vzájemně znají.
Ze strany Městské policie jsme byli informováni, že má jen velmi omezené zákonné
možnosti a donucovací prostředky, jak efektivně řešit případy přestupků spojených
s pohybem motorek na pozemcích v obci, zejména jak identifikovat přestupce a zabránit
opakovanému porušování zákazu vjezdu (např. oblast lesíka, pozemky pod tělesem
komunikace R 35).
KMČ se s ohledem na výše uvedené obává, že dojde k nárůstu stížností občanů na
provoz motorek v obci. KMČ proto apeluje na SMO, aby zvážilo negativní důsledky
spojené s rozhodnutím o zastavení provozu trati a aby bralo ohled také na zájmy většiny
občanů v Nemilanech (hlasování 8-0-2). Jak vyplynulo z petice předložené MmOl
provozovatelem trati, bylo stanovisko většiny oslovených občanů Nemilan k provozu trati
kladné.

Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 26. června 2013 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

