Zápis č. 10 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 23. října 2013
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, P. Děreš, M. Fillová, M. Pokorný, J. Monič, P. Svobodová, E.
Pospíšilová, L. Zenglerová, P. Smítal, E. Kolajová
Městská policie: p. Žižková
Program:
1.
-

Kontrola minulého zápisu
Předseda KMČ odeslal dne 3. 10. 2013 na MmOl, odbor stavební, žádost o prověření
vlastnictví RD v ul. Božkova 1, u kterého hrozí zřícení. MmOl odeslal dne 10. 10. 2013
výzvu vlastníkům RD č.p. 228 k účasti na kontrolní prohlídce stavby a předložení
statického posouzení stavby. Prohlídka stavby se uskuteční dne 31. 10. 2013 za
přítomnosti vlastníků a stavebního odboru.

2.
-

Došlá pošta
SMO, odbor majetkoprávní požádal o stanovisko k pronájmu pozemků p.č. 643/5 orná
půda o výměře 5 280 m2, p.č. 643/6 orná půda o výměře 3 670 m2, p.č. 772/31 orná
půda o výměře 1 242 m2, p.č. 772/32 orná půda o výměře 128 m2, p.č. 1046 ost. plocha
o výměře 216 m2, p.č. 1165/1 os. plocha o výměře 113 m2, p.č. 1084/1 ost. plocha o
výměře 1 126 m2, p.č. 1119/4 ost. plocha o výměře 5 m2, p.č. 1120/19 orná půda o
výměře 10 284 m2 a částí pozemku p.č. 1120/13 orná půda o výměře 1 263 m2 v k.ú.
Nemilany pro Zemědělské družstvo Slavonín (žádost ze dne 9. 10. 2013 č.j.
SMOl/Maj/22/5091/2013/Pr). KMČ jednohlasně odhlasovala, že k žádosti nemá
připomínky (hlasování 10-0-0).

3.
-

Ostatní
KMČ upozornila zástupce Městské policie na případy požívání alkoholických nápojů
v denní době před samoobsluhou a narušování veřejného pořádku močením na okolní
travnaté plochy. Požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích
je porušováním obecně závazné vyhlášky SMO. Dále upozornila na případy znečištění
komunikace v ul. U Sokolovny bahnem.
Předseda KMČ zajistí odeslání dopisu na ČD a. s. s požadavkem, aby byla KMČ
předem informována o výlukách vlaků na trati Olomouc-Prostějov. KMČ požaduje, aby
ČD a. s. při výluce zajistily náhradní autobusovou dopravu alespoň ve vybraných ranních
a odpoledních hodinách pro dopravu dětí do škol.
KMČ obdržela dotaz k výstavbě hřiště pro freestylové sporty pod mostem komunikace R
35 na pozemku ŘSD ČR. KMČ sděluje, že nebyla ze strany MmOl oslovena k vyjádření
k záměru a nemůže sdělit bližší informace o stavu v přípravě projektu.
KMČ upozorňuje občany, že podzimní sběrová sobota se nebude konat z důvodu
nedostatku finančních prostředků SMO.
Předseda KMČ upozorňuje, že MmOl dosud nevyřešil jeho žádost o instalaci kopírky na
pracovišti MmOl v Nemilanech pro zajištění provozu pracoviště a činnosti KMČ.
Zapsala: L. Zenglerová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 20. listopadu 2013 v 18:00 hod
Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

