Zápis č. 11 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 20. listopadu 2013
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, P. Děreš, M. Fillová, M. Pokorný, P. Svobodová, P. Smítal, P. Pořízková
Nepřítomni za KMČ: L. Zenglerová, E. Pospíšilová, E. Kolajová, J. Monič
Městská policie: p. Hanus
Program:
1. Kontrola minulého zápisu
Předseda KMČ odeslal na ČD a. s. Olomouc dopis s požadavkem předem informovat KMČ
Nemilany o výlukách vlaků na trati Olomouc – Prostějov a zajištění náhradní dopravy po dohodě
u vybraných ranních a odpoledních spojů (dojíždění dětí do škol).
KMČ odeslala dopis na stavební odbor MmOl ve věci nedokončeného osvětlení v ulici Návětrná.
2.
-

-

-

-

-

3.
-

Došlá pošta
Rada města Olomouce jmenovala členem komise městské části Nemilany paní Pavlínu
Pořízkovou, bytem Česká Čtvrť 16, a to od 25. 10. 2013.
Stavební odbor MmOl provedl šetření na ul. Božkova parcela č. 628 a rodinný dům č.p. 228
v havarijním stavu a vyzval majitele, aby předložili statické posouzení domu. Současně vyzval
ČEZ Distribuce a. s. Děčín, aby zajistil nebo přemístil podpěry vedení NN umístěného na domě
č.p. 228.
SMO, odbor majetkoprávní, požádal o stanovisko k prodeji případně pronájmu části parc. č. 649
2
ostatní plocha o výměře 62 m ve Hviezdoslavově ul. k. ú. Nemilany pro účely užívání
předzahrádky (žádost ze dne 8. 10. 2013 č.j. SMOl/Maj/22/4995/2013/Pr). KMČ jednohlasně
odhlasovala, že k žádosti nemá připomínky (hlasování 7-0-0).
SMO, odbor majetkoprávní, požádal o stanovisko k prodeji případně pronájmu části parc. č. 637
2
ostatní plocha o výměře 7 m v Lidické ulici k. ú. Nemilany pro účely užívání předzahrádky
(žádost ze dne 16. 10. 2013 č.j. SMOl/Maj/22/5113/2013/Pr). KMČ jednohlasně odhlasovala, že
k žádosti nemá připomínky (hlasování 7-0-0).
KMČ souhlasí s majetkoprávním narovnáním u výše uvedených pozemků, ale ve věci výše
poplatku za nájem nebo prodej se jedná o vzájemnou dohodu odboru majetkoprávního a
nájemce popř. kupujícího. KMČ se k výši platby nebude vyjadřovat (hlasování 7-0-0).
KMČ obdržela odpověď odboru dopravy MmOl ze dne 11. 11. 2013 č.j.
SMOL/OD/20989/2013/Nez ve věci dokončení veřejného osvětlení v ul. Návětrná. Do doby
narovnání majetkoprávních poměrů v této lokalitě není možné budovat ani provozovat veřejné
osvětlení z prostředků SMOL.
Ostatní
Městská policie byla upozorněna na vznik nových skládek v katastru Nemilan (ul. Božkova,
bývalé uložiště popílku u Moravy).
Na odboru koncepce a rozvoje MmOl byla členům KMČ podána informace k výstavbě hřiště pro
freestylové sporty pod mostem rychlostní komunikace R 35. Hřiště bude sloužit pouze pro
cyklosporty a skateboardisty, zatím není dán souhlas ŘSD s pronájem plochy. Současná
dopravní značka „Zákaz vjezdu mot. vozidel“ z ul. U Sokolovny k dálničnímu mostu R 35 zůstane
zachována. Přístup na hřiště bude pouze na kole nebo pěšky. Vybudování hřiště je ve stádiu
studie. V případě zadání zpracování projektové dokumentace bude celá záležitost projednána i
s KMČ Nemilany.

Zapsala: L. Zenglerová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 11. prosince 2013 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

