Zápis č. 11 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 19. listopadu 2014
Přítomni za KMČ: V. Pavlík, M. Fillová, M. Pokorný, E. Pospíšilová, J. Monič, E. Kolajová, P.
Svobodová, P. Pořízková, P. Smítal, P. Děreš, L. Zenglerová
Městská policie: p. Kluka
Policie ČR: pprap. Jaklová
Program:
1.

Kontrola minulého zápisu

-

Dne 4. 11. 2014 proběhlo za účasti zástupce stavebního oboru MmOl Ing. Fazekaše
jednání ve věci řešení příjezdu k novému RD v zatáčce u. Česká Čtvrť a zajištění opravy
chodníku z ul. Česká Čtvrť na ul. Janíčkova. Vlastník RD se zavázal opravit stavbou
poškozený chodník do konce listopadu.

2.

Došlá pošta

-

Žádost SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOL/214965/2014/OMAJ/MRRD/Ind ze dne
14. 10. 2014), o stanovisko KMČ k pachtu části pozemku p.č. 639 o výměře 27 m2 za
účelem užívání zahrady u domu v ul. Kožušanská k.ú. Nemilany ve vlastnictví SMO.
KMČ nemá k žádosti připomínky (10-0-1).

-

Žádost SMO, odbor majetkoprávní (č.j. SMOL/226525/2014/OMAJ/MRRD/Hab ze dne
30. 10. 2014), o stanovisko KMČ k prodeji pozemků p.č. 179/2 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 220 m2 s budovou bez č.p. (zemědělská stavba), p.č. 179/4 ostatní
plocha o výměře 116 m2, p.č. 180/2 zahrada o výměře 451 m2 a p.č. 181/2 zahrada o
výměře 239 m2 v ul. Kopretinová k.ú. Nemilany za účelem výstavby RD.
KMČ s prodejem souhlasí (11-0-0), ale k prodeji uplatňuje připomínku, která se obecně
týká všech prodejů pozemků SMO v této ulici pro výstavbu RD. Vlastníci pozemků se
pravidelně obracejí na KMČ s dotazy, kdy budou v ul. Kopretinová vybudovány
inženýrské sítě pro výstavbu RD (voda, kanalizace, příjezdová cesta) a jak budou
zajištěny služby spojené s odvozem odpadu. KMČ navrhuje, aby SMO při prodeji
pozemků a stanovením kupní ceny současně řešilo otázku vybudování inženýrských sítí
a zajištění služeb.

3.

Ostatní

-

Předseda KMČ požádal Městskou policii o zvýšený dohled nad volně pobíhajícími psy.
Zástupce Městské policie vyzývá občany, aby se nebáli ihned nahlásit pobíhající psy na
tel. číslo 156.

-

KMČ podá na odbor dopravy MmOl (Ing. Motyčková) novou žádost o umístění zrcadla
v zatáčce v ul. Česká Čtvrť.
Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 10. prosince 2014 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

