Zápis č. 1 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 22. ledna 2014
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, P. Děreš, M. Fillová, M. Pokorný, P. Svobodová, P. Smítal, P.
Pořízková, E. Pospíšilová, J. Monič, L. Zenglerová
Nepřítomni za KMČ: E. Kolajová
Městská policie: p. Hanus, p. Žižková
Policie ČR: pprap. Jaklová
Program:
1. Došlá pošta
KMČ obdržela od MmOl, odbor stavební, vyrozumění o zahájení řízení o neodkladném
odstranění stavby dle § 135 odst. 1 stavebního zákona, a to rodinného domu č. p. 228
v ul. Božkova 1 na pozemku p.č. 628 v k. ú. Nemilany (č.j. SMOl/OPS/42/4000/2013/Hrd
ze dne 30. 12. 2013). Důvodem pro nařízení nedokladného odstranění stavby je
havarijní stav rodinného domu, který hrozí zřícením.
2.

Ostatní

-

Dne 15. 1. 2014 proběhlo na pracovišti MmOl v Nemilanech za účasti předsedy KMČ a
zástupců ČD a. s. jednání ve věci zajištění obsluhy železniční zastávky Nemilany
náhradní autobusovou dopravou při plánovaných výlukách. Po vzájemné diskuzi bylo
dohodnuto:
 KMČ bude informována písemně o plánovaných výlukách vlaků;
 obsluha žel. zastávky Nemilany bude v době výluky zajištěna pouze v pracovní dny a
jen v období školního vyučování vybranými vlaky Os 3712, Os 3725, Os 3727 (ne ve
svátky, ve dnech pracovního volna a o školních prázdninách);
 v případě jednodenních výluk se kromě uvedených vlaků zastávka Nemilany
obsluhovat nebude;
 stanoviště náhradní autobusové dopravy bude na zastávce MHD u pracoviště MmOl.
KMČ návrh řešení výluk vlaků jednohlasně odhlasovala (hlasování 10-0-0).

-

KMČ plánuje v roce 2014 realizaci drobných akcí v Nemilanech v rozsahu dokončení
chodníku v ul. Sportovní a umístění hodin u autobusové zastávky.

-

KMČ připraví dopis pro náměstka primátora JUDr. Majora ve věci dotazu na vyčlenění
prostředků z rozpočtu SMO v roce 2014 pro akce v městských částech a jejich možné
použití na vybudování části cyklostezky od konce ul. Povelská po železniční přejezd
Povel (rozpočet akce cca 840 tis. Kč). KMČ může podpořit akci částkou do 100 tis. Kč
z prostředků určených SMO pro KMČ na drobné akce v Nemilanech.

-

Předseda KMČ projedná na odboru životního prostředí MmOl požadavek na umístění
dvou odpadkových košů na psí exkrementy u hřiště TJ Sokol a ul. Hviezdoslavova u
parku.

Zapsala: L. Zenglerová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 26. února 2014 v 18:00 hod.
Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

