Zápis č. 2 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 26. února 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
Program:
1. Kontrola minulého zápisu
P. Smítal odeslal dne 23. 1. 2014 za KMČ na MmOl k rukám náměstka primátora Ing. Vlacha
dopis ve věci realizace a financování „nemilanské“ části stezky pro chodce a cyklisty směrem od
železničního přejezdu na ul. Povelská v roce 2014 s předpokládanými náklady ve výši 840 tis. Kč.
KMČ na spolufinancování poskytne částku 100 tis. Kč. Rada SMO odsouhlasila realizaci
„slavonínského“ úseku cyklostezky směrem od železničního přejezdu k Povelskému rybníku.
Předseda KMČ odeslal na odbor životního prostředí MmOl písemný požadavek na umístění dvou
odpadkových košů na psí exkrementy. Odbor životního prostředí odpověděl, že požadavek
zrealizuje do pololetí 2014.
Technické služby a. s. odstranily černou skládku naproti sjezdu z dálnice R35 do Nemilan.
2.
-

3.
-

-

-

-

-

Došlá pošta
KMČ obdržela od TJ Sokol Olomouc - Nemilany písemné upozornění na kácení stromů na
sokolském hřišti v ul. U Sokolovny č. 5, které bude letos probíhat do konce března.
KMČ obdržela od MmOl, odbor ochrany, pozvánku na jednání Riziková území při extrémních
přívalových srážkách, které se uskuteční dne 3. 3. 2014 v 16 hod. v zasedací místnosti primátora
(č.j. SMOL/032836/2014/OCHR/Fal ze dne 19. 2. 2014). Cílem projektu je prověřit odtokové
poměry na území města a vyhledat lokality ohrožené přívalovou povodní.
Ostatní
Předseda KMČ informoval o pracovní schůzce ve věci revize projektu rekonstrukce ulic Raisova
a Česká Čtvrť, která se za jeho účasti uskuteční ve čtvrtek dne 27. 2. 2014 v 9:30 hod. u
náměstkyně primátora Mgr. Machové a dne 6. 3. 2014 u náměstka primátora RNDr. Holpucha.
Cílem jednání je zajištění zpracování projektové dokumentace a realizace v roce 2015.
Městská policie byla upozorněna na nebezpečné parkování automobilu v ul. Česká Čtvrť, který
stojí částečně na chodníku v protisměru a brání plynulému průjezdu aut po komunikaci. Městská
policie bude případ řešit.
Odbor dopravy MmOl požádal KMČ o příspěvek na opravu sjezdu z komunikace v ul. Lidická na
polní cestu (sjezd z mostu). KMČ odsouhlasila poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč (hlasování
10-0-0).
KMČ projednala cenové varianty pro pořízení hodin do prostoru zastávky MHD. KMČ
odsouhlasila variantu „čtvercové dvoustranné hodiny bez digitálního teploměru“ s rozpočtem cca
40 tis. Kč, které budou umístěny na rohu objektu Lidická č. 31 (hlasování 8-2-0).
Sběrová sobota se uskuteční dne 10. 5. 2014 na dvou stanovištích (Jednota, park).

Zapsala: L. Zenglerová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 26. března 2014 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

