
Zápis č. 9 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 23. září 2015 

 

Přítomni za KMČ: R. Pospiechová, P. Svobodová, J. Monič, E. Pospíšilová, Z. Kříž, Š. 

Belšíková, Z. Štefanidesová 

Hosté: Policie ČR, Městská policie 

 

 Do konce letošního roku se uskuteční rekonstrukce chodníků na ulici Kožušanská před 

domy č.p. 6, 8, 10. Oprava zbývajících chodníků v této ulici je plánována na rok 2016.  

 Dne 5. 10. 2015 proběhne slavnostní otevření přístavby ZŠ Nemilany. V době od 15 

do 18 hodin bude škola otevřena pro veřejnost.  

 Dne 24. 10. 2015 proběhne sběrová sobota. Stanoviště bude umístěno na ul. Povelská 

u obchodu.  

 KMČ podala podnět Městské policii ohledně dlouhodobě odstaveného automobilu u 

domu  na ulici Povelská č. 51. Automobil je odstaven na městském pozemku. 

 P. Pavlík vznesl stížnost na velké množství nahromaděných větví u parku. KMČ 

zajistí likvidaci tohoto biologického odpadu.  

 KMČ zažádá o umístění kontejneru na kovový odpad. 

 Dne 5. 10. 2015 v 9 hodin proběhne na Magistrátu města Olomouce (Hynaisova ul.) 

jednání s Povodím Moravy týkající se toku Nemilanky. Za KMČ se účastní E. 

Pospíšilová. 

 KMČ připravuje pro občany nástěnný kalendář na rok 2016 s motivy z Nemilan. 

Kalendář bude zdarma pro každou domácnost v obci. 

  KMČ přispěla částkou 1000,- Kč na akci " Nemilanský orienťák" pořádanou Sokolem 

Nemilany. Se Sokolem KMČ plánuje i další spolupráci, a to finanční podporu vánoční 

akce a příspěvek na výsadbu stromů v areálu Sokola. 

 KMČ upozorňuje na změnu v termínu konání příští schůze, která se uskuteční v úterý 

27. 10. 2015 v 18 hodin. 

 

Došlá pošta: 

 Dohoda o povolení záboru veřejné zeleně na ul. Lidická 94 (parc. č. 231) za účelem 

umístění kontejneru. 

 



Zapsala: Š. Belšíková 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v úterý 27. října 2015 v 18:00 hod. 

            

     

 

 

       Mgr. R. Pospiechová   

      předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany  

  

 

 

 


