
 
 

Zápis č. 5 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 21. kv ětna 2014 

 

Přítomni za KM Č: V. Pavlík, P. Děreš, M. Fillová, P. Svobodová, P. Smítal, E. Pospíšilová, J. Monič, 
L. Zenglerová, P. Pořízková 

Omluveni za KM Č: E. Kolajová, M. Pokorný 

Městská policie:  p. Hanus, p. Žižková 

Policie ČR: pprap. Jaklová 

Program: 
1. Kontrola minulého zápisu 

- Odbor životního prostřední MmOl prověřil černou skládku v ul. Božkova na p.č. 620 a p.č. 611/3 
(navážka rumiska vedle studny). Skládka se nachází na soukromém pozemku a není 
nebezpečná. 

- Autovraky na městském pozemku v ul. Kopretinová a v ul. Kožušanská byly odstraněny. 

2. Došlá pošta   

- Žádost SMO, odbor majetkoprávní, o sdělení stanoviska k pachtu části pozemku p.č. 668/2 orná 
půda o výměře 181 m2 a p.č. 669/1 orná půda o výměře 998 m2 u železniční trati v lokalitě 
Záhumenky k.ú. Nemilany za účelem zemědělského obhospodařování (č.j. 
SMOL/088531/2014/OMAJ/MRRD/Skl ze dne 22. 4. 2014). KMČ nemá k žádosti připomínky 
(hlasování 9-0-0). 

- Žádost SMO, odbor majetkoprávní, o sdělení stanoviska k pachtu pozemku p.č. 673/4 orná půda 
o výměře 196 m2 a části pozemku p.č. 693 ostatní plocha o výměře 200 m2 u železniční trati 
v lokalitě Záhumenky k.ú. Nemilany za účelem zemědělského obhospodařování (č.j. 
SMOL/089009/2014/OMAJ/MRRD/Skl ze dne 23. 4. 2014). KMČ nemá k žádosti připomínky 
(hlasování 9-0-0). 

- Žádost SMO, odbor majetkoprávní, o sdělení stanoviska k pachtu části pozemků p.č. 700/6 orná 
půda o výměře 4505 m2, p.č. 700/7 orná půda o výměře 5449 m2, p.č. 700/12 orná půda o 
výměře 1221 m2 a p.č. 700/14 orná půda o výměře 815 m2 v lokalitě Na Zákopě a Kapitulní k.ú. 
Nemilany za účelem zemědělského obhospodařování (č.j. SMOL/085457/2014/OMAJ/MRRD/Skl 
ze dne 16. 4. 2014). KMČ nemá k žádosti připomínky (hlasování 8-1-0). 

3. Ostatní 

- Na vývěsce pracoviště MmOl bylo umístěno upozornění ČD a.s. na výluky vlaků na železniční 
trati Olomouc - Nezamyslice v týdnu od 26. 5. do 30. 5. 2014. 

- KMČ požaduje sečení trávy v příkopech podél komunikace do Nemilan směrem z Kožušan a v ul. 
Povelská k železniční trati. 

- V sobotu dne 28. 6. 2014 od 10 hod. se v kulturním domě v Nemilanech uskuteční setkání 
s jubilanty. Pozvánky budou rozeslány. 

 

 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu dne 25. června 2014 v 18:00 hod.  

 

 

 

 

         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 



 
 

 

 

 


