
Zápis č. 7 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 23. července 2014

Přítomni za KMČ: V. Pavlík, M. Fillová, P. Svobodová, E. Pospíšilová, J. Monič, E. Kolajová, L. 
Zenglerová

Nepřítomni za KMČ: P. Pořízková, P. Děreš, P. Smítal, M. Pokorný

Městská policie: p. Hanus, p. Zeman

Policie ČR: pprap. Jaklová

Program:

1. Kontrola minulého zápisu

- Za spolupráce s Technickými službami města Olomouce a. s. byl vytvořen nový plán sečení 
veřejných prostranství v Nemilanech, do kterého byly zařazeny nové plochy. Od července 2014 
bude probíhat sečení trávy podle nového plánu. Další požadavky na doplnění ploch je možné do 
plánu zapracovat nejpozději do září 2014.

- Předseda KMČ odeslal na odbor dopravy MmOl (Ing. Motyčková) písemný požadavek na 
umístění dopravní značky 20 km/h pro omezení dopravy v ul. U Sokolovny po dobu výstavby RD
v ulici Návětrná, R. Chorého, Za zahradami a Za sokolovnou. Požadavek bude projednán na 
nejbližším zasedání dopravní komise.

- Povodí Moravy s. p. provedlo místní šetření stavu vodního toku Nemilanka. Jako problematický 
byl identifikován mostek v Ul. U Sokolovny. Povodí Moravy ve spolupáci s MmOl přislíbilo situaci 
řešit.

- KMČ obdržela písemné vyjádření odboru péče o zeleň MmOl (Ing. Steigerová) k žádosti p. 
Skalkové o vykácení stromů - akátů naproti domu č. 3 na ul. Povelská za zastávkou MHD. Po 
provedení místního šetření dne 22. 7. 2014 byla podána žádost na vykácení 1 ks akátu (tříkmen)
státní správě OŽP MmOl. K vykácení ostatních stromů nebyly shledány závažné důvody. 
Odpověď byla v kopii předána p. Skalkové.

2. Došlá pošta

- KMČ obdržela písemnou zprávu o kontrole požárního vodovodu a příslušenství vnějších 
podzemních hydrantů, které jsou určeny pro odběr vody při požárech v Nemilanech (květen 2014, 
Ing. Z. Netopil).

- KMČ obdržela žádost SMO, odbor majetkoprávní, o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku p.č. 
637 o výměře 2 m

2
v ul. Kožušanská k.ú. Nemilany (č.j. S-SMOL/128125/2014 ze dne 17. 6. 

2014). KMČ k pronájmu nemá připomínky (hlasování 7-0-0).

- KMČ obdržela žádost SMO, odbor majetkoprávní, o sdělení stanoviska k bezúplatnému převodu 
pozemku p.č. 862/40 o výměře 191 m

2
v areálu Českého svazu zahrádkářů „Astra“ k.ú. Nemilany 

(č.j. S-SMOL/098702/20144 ze dne 19. 6. 2014). KMČ s bezúplatným převodem nesouhlasí, 
protože se nejedná o majetkoprávní vypořádání a žadatel neprokázal veřejný zájem (hlasování 0-
7-0). KMĆ se domnívá, že by SMO mělo při převodech městského majetku uplatnit rovný přístup 
k žadatelům. Majetkoprávní odbor SMO v případě žádostí majitelů RD o bezúplatný převod 
pozemků tvořících předzahrádky RD souhlas neudělil, přestože tito vlastníci stejně jako žadatel 
zajišťovali několik let údržbu a sečení pozemků. 

- KMČ obdržela informaci od odboru dopravy MmOl, že na ul. Kožušanská kolem kapličky bude 
nové dopravní značení „Kruhový objezd“.

- Odbor investic zaslal KMČ informaci o postupu při přípravě projektové dokumentace a následné 
realizaci investičních akcí.

Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 20. srpna 2014 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany






