Zápis č. 2 z jednání KMČ Nemilany
konané dne 25. února 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. Zeman
Program:
1.

Kontrola minulého zápisu

-

Odbor dopravy MmOl souhlasí s umístěním dopravní značky omezující rychlost na 30
km/h na začátek ul. Česká Čtvrť ve směru z ul. Povelská a ul. Lidická. Značka bude
nainstalována do 30. 6. 2015.

-

Člen KMČ p. Smítal projednal na odboru dopravy MmOl umístění dopravní značky na
konci ul. Povelská směrem k cyklostezce, která bude označovat slepou ulici s dodatkem,
že je vjezd cyklistům povolen.

2.

Došlá pošta

-

KMČ dne 22. 1. 2015 obdržela e-mailem žádost odboru životního prostřední MmOl,
oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, o připomínky k návrhu sběrových
sobot v r. 2015 s termínem odpovědi do 10. 2. 2015. Pro Nemilany byla navržena jedna
sběrová sobota na podzim. Předseda KMČ odeslal nesouhlasné stanovisko. V pátek
dne 27. 2. 2015 proběhne za účasti předsedy KMČ Nemilany a Mgr. Žáčka (člen Rady
SMO) jednání ve věci zachování dvou termínů sběrových sobot v Nemilanech (jarní,
podzimní).
KMČ nesouhlasí s jednou sběrovou sobotou v roce z důvodu, že není dostačující.
Nemilany jsou okrajová městská část vzdálenější od sběrových dvorů, hrozí nebezpečí
výskytu černých skládek, v okrajových částech města je jiný druh odpadu než v centru
města např. více biologicky rozložitelného objemnějšího odpadu.

3.

Ostatní

-

Rada města Olomouce s účinností od 28. 2. 2015 odvolala všechny předsedy a členy
KMČ na území města Olomouce. Pro další funkční období čtyř let dosud nebyli
jmenováni noví předsedové a členové KMČ na území města Olomouce. Jmenování
bude podle zápisu z Rady města Olomouce dnem 1. 3. 2015.

-

Členka KMČ p. Pospíšilová prověří na Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, podmínky pro umístění odrazek na odbočce z krajské komunikace ve směru
křižovatky Olomouc a Tovačov do Nemilan. Řidiči mají stále problém s nevýrazným
označením odbočky do Nemilan.

-

Předseda KMČ vyzval zástupce Městské policie ke zvýšenému dohledu nad čištěním a
pravidelným úklidem komunikací v ul. U Sokolovny, ul. Rudolfa Chorého, ul. Raisova, ve
kterých probíhá stavební činnost. Stavební firmy jsou povinny zajistit pravidelný úklid
znečištěné komunikace.

-

KMČ projednala využití finančních prostředků určených v roce 2015 na drobné akce
oprav v Nemilanech. KMČ obdržela od Technických služeb města Olomouce a. s. (p.
Čech) cenovou nabídku na tyto akce:
a) Úprava komunikace u areálu TJ Sokol Olomouc-Nemilany v ul. U Sokolovny
rozsah prací: terénní úpravy, vybagrování, recyklát, osazení obrubníků (část I.)
předběžný rozpočet: 103 tis. Kč vč. DPH
b) Úprava komunikace u areálu TJ Sokol Olomouc-Nemilany v ul. U Sokolovny
rozsah prací: terénní úpravy, vybagrování, recyklát, osazení obrubníku (část II.)
předběžný rozpočet: 56 tis. Kč vč. DPH
c) Oprava stávajícího chodníku v ul. Sportovní
rozsah prací: výměna dlaždic 40x40 cm, náhradní obruby, terénní úpravy
předběžný rozpočet: 296 tis. Kč vč. DPH
KMČ odsouhlasila realizaci výše uvedených drobných akcí v Nemilanech a jejich úhradu
z finančních prostředků přidělených statutárním městem Olomouc na rok 2015
(hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0).

Zapsala: L. Zenglerová

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

Vlastimil Pavlík
předseda KMČ č. 10 Nemilany

