
Zápis č. 7 z jednání KMČ Nemilany 

konané dne 24. července 2013 

Přítomni za KMČ: V. Pavlík, L. Zenglerová, M. Fillová, E. Pospíšilová, M. Pokorný, P. Děreš 

Nepřítomni: E. Kolajová, P. Svobodová, J. Monič, P. Smítal 

1. Kontrola minulého zápisu 

- V ul. Česká Čtvrť byla dokončena oprava místního rozhlasu. 

- Městské pozemky p. č. 853 a p. č. 318 budou dle písemného sdělení p. Poljaka z MmOl   

posečeny do konce července. 

 

2. Došlá pošta 

- SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOL/Maj/22/2984/2013/Pr ze dne 6. 6. 2013) požádal KMČ 

o stanovisko k pronájmu části p.č. 633/1 o výměře 9 m2 na ul. Česká Čtvrť za účelem užívání 

oplocené předzahrádky u RD. KMČ jednohlasně odhlasovala, že nemá připomínky (hlasování 

6-0-0). 

- SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOL/Maj/22/3137/2013/Ha ze dne 3. 7. 2013) požádal KMČ 

o stanovisko k prodeji p.č. 611/3 o výměře 1 888 m2 v ul. Božkova za účelem stavby RD. KMČ 

jednohlasně odhlasovala, že nemá připomínky (hlasování 6-0-0). 

- SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOL/Maj/22/3141/2013/Pr ze dne 8. 7. 2013) požádal KMČ 

o stanovisko k prodeji části p.č. 770/1 v ul. Sportovní za účelem užívání zahrad u RD. KMČ 

jednohlasně odhlasovala, že nemá připomínky (hlasování 6-0-0). 

- MmOl, odbor dopravy, požádal dne 24. 7. 2013 KMČ o vyjádření k projektové dokumentaci 

na parcelaci zahrádek v k.ú. Nemilany za tratí na pozemku p. č. 1048/1. KMČ požaduje 

zapracovat do projektu rekonstrukci komunikace ul. Kopretinová z ul. Lidická, která by měla 

být příjezdovou komunikací k zahrádkářské kolonii, a to z důvodu vyloučení přejezdu z ul. 

Kožušanská úzkou ulicí od kapličky. Jinak KMČ nemá k projektové dokumentaci připomínky. 

 

3. Různé 

- KMČ požádá Technické služby Města Olomouce a. s. o opravu komunikace v ul. Janíčkova 

(výtluky v komunikaci). 

- Povodí Morava s. p. zaslalo na Olomoucký kraj dne 24. 7. 2013 žádost o souhlasné stanovisko 

k odstranění bobří hráze na vodním toku Nemilanka. Vyjádření RNDr. Šafáře z AOPK ČR, 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví, je vyvěšeno na nástěnce. Bobří hráz zapříčinila vzdouvání 

hladiny Nemilanky o cca 120 cm v délce 1 km až po železniční trať. 

Zapsala: L. Zenglerová 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 21. srpna 2013 v 18:00 hodin. 

 

 

Vlastimil Pavlík 

      předseda KMČ č. 10 Nemilany 

 


