Zápis č. 1 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 21. ledna 2015
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
Policie ČR: pprap. Jaklová
Městská policie: p. Hanus

Program:
1.

Kontrola minulého zápisu

-

V pondělí dne 15. 12. 2014 proběhla předvánoční schůzka předsedů KMČ se zástupci
města (p. Urbášek, p. Čížek).

-

Odbor dopravy MmOl schválil žádost KMČ o umístění zrcadla v zatáčce v ul. Česká
Čtvrť. Instalace bude provedena do konce února 2015.

-

Chodník na ul. Česká Čtvrť byl opraven.

2.

Došlá pošta

-

KMČ obdržela od SMO Dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a
výkopové práce na pozemcích p.č. 29/1, p.č. 30 a p.č. 637 o výměře celkem 200 m2 v
k.ú. Nemilany ul. Raisova za účelem umístění stavebního zařízení v období od 16. 1. do
30. 7. 2015 pro stavbu rekonstrukce ZŠ Raisova (č.j. OZP-PZ/ZVP/000046/2015/Jar ze
dne 12. 1. 2015).

3.

Ostatní

-

KMČ předá na odbor dopravy MmOl požadavek na přemístění dopravní značky
omezující rychlost na 30 km/h ze zatáčky v ul. Česká Čtvrť na její začátek ve směru z ul.
Povelská. Důvodem je překračování rychlosti motorovými vozidly. V ul. Česká Čtvrť se
nachází jídelna ZŠ.

-

Na konci ul. Povelská směrem k cyklostezce bude umístěna dopravní značka slepá
ulice. Předseda KMČ vyzval zástupce MěP ke zvýšenému dohledu nad provozem na
cyklostezce. V lednu 2015 neznámý pachatel odvalil z cyklostezky kámen k zábraně
průjezdu motorových vozidel a byly odcizeny dvě dopravní značky.

-

Na nástěnce KMČ byla vyvěšena informace o rekonstrukci ZŠ Raisova a přístavbě
tělocvičny. Rozpočet akce je cca 25 mil. Kč. Nová tělocvična bude mít rozměry 12 x 25
m a bude propojena chodbou se stávající budovou ZŠ.

-

Předseda KMČ informoval o jednání se zástupcem Povodí Moravy s. p. (p. Polách) ve
věci bobří hráze na vodním toku Nemilanka. Z důvodu ochrany bobrů bude hráz snížena
až v dubnu 2015. Správce vodního toku dále provede vyčištění úseku Nemilanky, kde
došlo k sesuvu půdy.

-

P. Fillová provede aktualizaci webových stránek KMČ Nemilany. Byla zřízena nová emailová adresa KMČ: kmcnemilany@seznam.cz. KMČ vyzývá občany, aby pro případné
dotazy a podněty využívali tuto e-mailovou adresu.

-

Do začátku vegetačního období bude provedeno povolené vykácení akátu (tříkmen) u
zastávky MHD.

-

Předseda KMČ projedná na odboru majetkoprávním MmOl možnost vyčištění místní
památky – sochy v ul. Kožušanská, která je zarostlá větvemi stromů.

-

KMČ projedná na odboru dopravy MmOl požadavek na zajištění zpracování nové
projektové dokumentace pro rekonstrukci ul. Raisova v úseku od kapličky po křižovatku
v ul. Lidická v rozsahu vybudování nového povrchu komunikace, parkovacích ploch a
odstavné plochy pro kontejnery na tříděný odpad.

-

V roce 2015 bude zahájena akce vybudování bikeparku v lesíku včetně zřízení deseti
parkovacích míst v ul. Božkova. KMČ neobdržela od MmOl žádné bližší informace
k termínům realizace akce ani ke stavu stavebního řízení.

-

KMČ se seznámila s dopisy od ZŠ Raisova ve věci požadavku na využití prostor v
kulturním domě v Nemilanech na tělesnou výchovu po dobu rekonstrukce školy a s
odpovědí Sdružení rodičů a přátel školy Nemilany. KMČ se nebude k zamítavému
stanovisku vyjadřovat, protože nemá právo řešit nedohodu těchto dvou organizací.
Jedná se o záležitost, která se dotýká nájemní smlouvy uzavřené mezi SMO a SRPŠ
Nemilany.

Zapsala: L. Zenglerová

Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu dne 25. února 2015 v 18:00 hod.

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

