Zápis č. 8 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 20. srpna 2014
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, M. Fillová, P. Svobodová, P. Pořízková, P. Smítal, M. Pokorný
L. Zenglerová
Nepřítomni za KMČ: P. Děreš, E. Pospíšilová, J. Monič, E. Kolajová,
Městská policie: p. Zeman
Program:
1.

Kontrola minulého zápisu

-

Technické služby města Olomouce a. s. provedly v červenci sečení trávy podle nového
plánu sečení veřejných prostranství v Nemilanech s výjimkou pozemku p.č. 721/2 vedle
ulice U Sokolovny mezi domy č. 14 a 16, který bude posečen po vyčištění od skládky.
Vyčištění bude řešeno s odborem životního prostředí (p. Dreiseitel).

-

Podle sdělení Ing. Motyčkové z odboru dopravy MmOl byl požadavek na umístění
dopravní značky 20 km/h pro omezení dopravy v ul. U Sokolovny po dobu výstavby RD
v ulici Návětrná projednán na zasedání dopravní komise. Dopravní komise s umístěním
značky souhlasí.

2.

Došlá pošta

-

KMČ obdržela písemné sdělení odboru investic SMO ze dne 18. 7. 2014 č.j.
SMOL/154596/2014/OI/Zac k přípravě návrhu rozpočtu města na rok 2015. KMČ byla
vyzvána k aktualizaci plánu investičních akcí v Nemilanech. KMČ po projednání
schválila pořadí investiční akcí (hlasování 7-0-0) takto:
 Úprava komunikace v ulici Raisova
 Vybudování chodníku, rekonstrukce komunikace v ulici Česká Čtvrť
 Vybudování konečné zastávky autobusu MHD č. 17 v ulici U Sokolovny

3.

Ostatní

-

Technické služby města Olomouce a. s. dokončily umístění 3 ks nových světel v parku.
V současné době probíhá v parku úprava keřů.

-

P. Košelová z ul. Povelská podala stížnost na opakující se případy pobíhání psů bez
vodítka a náhubku po Nemilanech a znečišťování veřejných prostranství a soukromých
pozemků psími exkrementy.
KMČ upozorňuje všechny majitele psů, že podle obecně závazné vyhlášky SMO č.
8/2005 je majitel povinen udržovat psa pod kontrolou, na vodítku a s náhubkem, a je
povinen zajistit vyčištění veřejného prostranství od psích exkrementů. Za porušení
vyhlášky může být majiteli psa uložena pokuta. Volně pobíhající psi mohou být
odchyceni Městskou policií a odvezeni do útulku. V případě, že pes způsobí škodu na
cizím majetku, odpovídá majitel za náhradu škody z hlediska občanskoprávních a
trestněprávních předpisů.

Zapsala: L. Zenglerová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 24. září 2014 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

