Zápis č. 6 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 25. června 2014
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, M. Fillová, P. Svobodová, P. Smítal, E. Pospíšilová, J. Monič, E.
Kolajová, M. Pokorný, L. Zenglerová
Nepřítomni za KMČ: P. Pořízková, P. Děreš
Městská policie: p. Žižková
Policie ČR: pprap. Jaklová
Hosté: p. Knausová, p. Kovařík
Program:
1.

Došlá pošta

-

KMČ obdržela sdělení od České pošty s. p., že z důvodu dovolené bude v době od 28. 7. 2014
do 1. 8. 2014 uzavřena pobočka č. 19 Nemilany. Uložené zásilky bude možno vyzvednout na
poště Olomouc – Slavonín.

-

KMČ obdržela dne 23. 5. 2014 e-mailem žádost p. N. Vidrase o zajištění pravidelného sečení
trávy na veřejném prostranství před jeho domem na ul. Povelská 53. Předseda KMČ dne 3. 7.
2014 týdnů provede se zástupcem Technických služeb města Olomouce a. s. místní šetření
v Nemilanech za účelem sestavení plánu sečení trávy na veřejných prostranstvích pro rok 2015.
Do plánu budou zahrnuty požadavky na rozšíření ploch včetně plochy na ul. Povelská 53.

2.

Ostatní

-

P. Knausová a p. Kovařík, vlastníci RD v ul. U Sokolovny, podali ústní stížnost na znečištěnou ul.
Rudolfa Chorého, po které projíždí nákladní vozidla s hlínou na stavbu komplexu RD. Situace
s prachem a znečištěním komunikace se zhoršuje a ze strany stavební firmy K-Stav není
dlouhodobě řešena. V důsledku stavební činnosti došlo ke zničení trativodu na komunikaci – při
dešti mají vodu ve sklepě. P. Knausová apeluje na zajištění pravidelného čištění komunikace a
zvýšení dozoru stavebního úřadu při realizaci stavby RD. KMČ navrhuje následující řešení:
a) Městská policie projedná závadný stav se stavbyvedoucím K-Stav s upozorněním na
možnost uložení pokuty stavební firmě ve správním řízení;
b) Předseda KMČ projedná otázku zajištění nápravy se stavbyvedoucím K-Stav a současně
na odboru dopravy MmOl prověří možnost snížení rychlosti z 50 km/h na 20 km/h po
celou dobu stavby RD;
c) Předseda KMČ prověří na stavebním úřadě možnost zvýšeného dozoru nad průběhem
stavby.
KMČ vyzvala stěžovatele, aby v případě zjištění znečištění komunikace bezodkladně volali
Městskou policii (tel. 156) a SPZ nákladního auta si zapsali.

-

P. Knausová vznesla připomínku k zarostlému vodnímu toku Nemilanka. V průběhu 1 až 2 týdnů
provede Povodí Moravy s. p. kontrolní prohlídku vodního toku.

-

P. Skalková z ul. Povelská vznesla stížnost na množství pylu, které se usazuje v oknech jejího
RD v době, kdy kvetou akáty na zastávce MHD. P. Skalková žádá vykácení stromů a výsadbu
jiných, které nebudou zhoršovat životní prostředí. KMČ nedoporučuje kácení stromů, přesto
požadavek předá na odbor zeleně MmOl k vyjádření.

Zapsala: L. Zenglerová

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

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

