Zápis č. 6 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 26. června 2013
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, E. Kolajová, P. Svobodová, P. Smítal, M. Fillová, E.
Pospíšilová, M. Pokorný, J. Monič, L. Zenglerová
Nepřítomni: P. Děreš
Městská policie: p. Hanus, Kluková
Program:
1.

Kontrola minulého zápisu

-

V ul. Česká Čtvrť u objektu MŠ byla zahájena oprava a přeložení nadzemních rozvodů
místního rozhlasu.

-

Městská policie prověřila upozornění KMČ na černou skládku na ul. Božkova.
Vlastníkem pozemku je soukromá osoba, která bude na pozemku stavět.

2.

Došlá pošta

-

SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOl/Maj/22/2883/2013/Pr ze dne 4. 6. 2013), požádal
KMČ o stanovisko k pronájmu části parc. č. 239 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú.
Nemilany na ulici Povelská za účelem užívání oplocené předzahrádky, vstupu a vjezdu
k RD. KMČ jednohlasně odhlasovala, že nemá připomínky (hlasování 9-0-0).

3.

Ostatní

-

KMČ informuje občany, že byla na základě zadání Povodí Moravy s. p. zpracována
studie proveditelnosti s názvem „Morava – č. km 226,400 – 231,800 – přírodě blízká
protipovodňová opatření, 2. dílčí část (návrh základních územně technických parametrů
stavby, koncept návrhu k projednání). Studie zpracovala varianty protipovodňové
ochrany v městských částech SMO a v okolních ohrožených obcích (SWECO
Hydroprojekt a. s., 02/2013). V Nemilanech se předpokládá výstavba protipovodňové
hráze podél jižní zástavby (zemní val do výšky bariéry 2 m) a souběžná revitalizace
místního toku Nemilanka. Povodí Moravy s. p. zahájilo předběžná jednání s vlastníky
pozemků ve věci zjištění jejich stanoviska k odkupu pozemků. Náklady budou hrazeny
ze státního rozpočtu.

-

KMČ žádá odbor životního prostředí MmOl, aby zajistil sečení neudržovaných parcel č.
318 a č. 853 v k. ú. Nemilany, které jsou ve vlastnictví SMO. Písemný požadavek byl
zaslán na odbor p. Poljakovi.

-

V parku bude provedena revize dřevin, na kterou naváže vykácení suchých stromů a
nová výsadba.

Zapsala: L. Zenglerová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 24. července 2013 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

