Zápis č. 3 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 26. března 2014

Přítomni za KMČ: V. Pavlík, P. Děreš, M. Fillová, M. Pokorný, P. Svobodová, P. Smítal, E.
Pospíšilová, J. Monič,
Nepřítomni za KMČ: L. Zenglerová, P. Pořízková, E. Kolajová
Městská policie: p. Hanus, p. Žižková
Policie ČR: pprap. Jaklová
Program:
1. Kontrola minulého zápisu
Dne 27. 2. a 6. 3. 2014 proběhla schůzka u nám. primátora RNDr. Holpucha a nám. primátora
Mgr. Machové s žádostí o zpracování nové projektové dokumentace rekonstrukce ul. Raisova a
Česká Čtvrť. Výsledek jednání nebyl úspěšný z důvodu, že SMO nemá dostatek fin. prostředků
na zpracování projektu. Dále bylo projednáno propojení cyklostezky od žel. přejezdu na ul.
Povelskou – zde bylo přislíbeno, že realizace bude v roce 2014. Současně s tím bude realizován
úsek cyklostezky v katastru Slavonína po žel. přejezd.
2.
-

Došlá pošta
KMČ obdržela oznámení o opakovaném veřejném projednání „Územního plánu Olomouce“
(SMOL/049041/2014/OKR). Termín a místo konání budou vyvěšeny na nástěnce.
KMČ obdržela pozvánku na jednání „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“.
V katastru Nemilan jsou vytipována 3 místa:
 Nemilanka - zaústění pod komunikací na ul. Povelské,
 Nemilanka - u bývalé mateřské školy na ul. Lidická,
 čerpací stanice nad Nemilanami na dálnici R35.

3.
-

Ostatní
Městská policie byla upozorněna na větší výskyt bezdomovců na konci ul. Božkova. KMČ žádá o
sledování této lokality.

-

Žádost o bezpečném opatření občanů z ul. Návětrná
 instalace a zprovoznění veřejného osvětlení,
 osazení dopravního značení „Zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5 t mimo dopravní obsluhu“,
 osazení betonového sloupku na konci asfaltové komunikace ul. Návětrná z důvodu
znemožnit průjezd vozidel na pokračující výstavbu rodinných domků.
Celá záležitost bude projednána na odboru dopravy MměOl s cílem místního šetření.

-

KMČ sděluje občanům, že od 27. 3. 2014 je možno na pracovišti MměOl v Nemilanech opět
provádět kopírování tiskopisů a ověřování podpisů. Nová kopírka byla nainstalována.

-

KMČ žádá všechny řidiče motorových vozidel, aby parkovali na komunikacích v Nemilanech tak,
že neporušují dopravní předpisy. Začíná být problém s průjezdem všech bočních ulic, protože
nejsou dodržovány bezpečné vzdálenosti vozidel při parkování. Dalším nešvarem je, že vozidlo
parkuje u vjezdu do domu, ale zabraňuje průchodu po chodníku. Téměř každá nemovitost má
garáž, ale není vůbec využívána, parkování ve dvoře domu se také nevyužívá. Výsledkem jsou
ulice přeplněné parkujícími vozidly.

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 23. dubna 2014 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

