Zápis č. 10 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 22. října 2014
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, M. Fillová, M. Pokorný, E. Pospíšilová, J. Monič, E. Kolajová, P.
Svobodová, P. Pořízková, L. Zenglerová
Nepřítomni za KMČ: P. Smítal, P. Děreš
Městská policie: p. Zeman
Policie ČR: pprap. Jaklová
Program:
1.

Kontrola minulého zápisu

-

Dopravní značení kruhového objezdu u kapličky v ul. Kožušanská směrem od Nedvězí
bylo nainstalováno.

-

V termínu do 30. října 2014 bude dokončena cyklostezka od železničního přejezdu
v délce cca 120 m na ul. Povelská.

-

Dne 4. 11. 2014 proběhne za účasti zástupce odboru dopravy MmOl jednání ve věci
řešení příjezdu k novému rodinnému domku v zatáčce u. Česká Čtvrť a zajištění opravy
chodníku z ul. Česká Čtvrť na ul. Janíčkova.

2.

Došlá pošta

-

Žádost SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOL/204172/2014/OMAJ/MRRD/Cih ze dne
30. 9. 2014), o stanovisko KMČ ke směně části parcely č. 637 ostatní plocha o výměře
2 m2 v ulici Lidická k.ú. Nemilany ve vlastnictví SMO za pozemek žadatele za účelem
užívání schodiště a nádvoří. KMČ nemá k žádosti připomínky (9-0-0).

-

Žádost SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOL/213853/2014/OMAJ/MRRD/Ind ze dne
13. 10. 2014), o stanovisko KMČ k prodeji části pozemku p. č. 637 ostatní plocha o
výměře 20 m2 v ulici Lidická k.ú. Nemilany za účelem zřízení zázemí k RD. KMČ nemá
k žádosti připomínky (9-0-0).

-

V pátek dne 24. 10. 2014 provedou zaměstnanci stavebního odboru MmOl místní
šetření na adrese Božkova 1 na pozemku p.č. 628 k.ú. Nemilany za účelem zjištění
stavu zbořeného rodinného domu a dalšího řešení. ČEZ vybudoval prozatímní
podepření podpěry vzdušného vedení NN, kterému hrozilo zřízením domu poškození.

3.

Ostatní

-

Dne 2. 10. 2014 proběhla na MmOl prezentace výsledků studie s názvem Analýza
rizikových území při extrémních přívalových srážkách zpracované v srpnu 2014.
Nemilany nebyly zahrnuty do rizikových zón, existuje zde pouze dílčí ohrožení v místech
zatrubnění vodního toku Nemilanka.

-

KMČ projednala s odborem dopravy a životního prostředí MmOl osazení obrubníků a
zpevnění zelené plochy pro parkování, která se nachází podél komunikace u hřiště TJ
Sokol Olomouc-Nemilany v ul. U Sokolovny. Zástupci města vyslovili předběžný souhlas
s realizací úprav. V řešení zůstává otázka rozpočtu stavebních úprav a jejich úhrada.
Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 19. listopadu 2014 v 18:00 hod.
Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

