Zápis č. 11 z jednání KMČ Nemilany
konaného dne 25. listopadu 2015
Přítomni za KMČ: R. Pospiechová, P. Svobodová, J. Monič, E. Pospíšilová, Z. Kříž, Š.
Belšíková, Z. Štefanidesová
Hosté: Městská policie, Policie ČR, Tělocvičná jednota Sokol Olomouc-Nemilany (J. Pácl, L.
Zenglerová), V. Pavlík
Kontrola minulého zápisu:


Zmlazení a ořez náletových keřů za kulturním domem přislíbily TSMO (Technické
služby města Olomouce) provést v zimním období.



Většina odstavených nepojízdných vozů v ul. Kožušanská byla odstraněna.



Oprava chodníků na ul. Kožušanská před domy č.p. 6, 8, 10 byla vyúčtována na 123
070,- Kč.



Žádost o sdělení stanoviska k pachtu či prodeji pozemku na ul. Povelská, parc. č.
431/4, za účelem užívání přístupové cesty k soukromému pozemku. KMČ doporučila
pouze pacht pozemku, aby nebyl v budoucnu prodejem pozemku znemožněn přístup
na okolní parcely.

Požadavky občanů:


Pan V. Pavlík upozornil na nejasnou dopravní situaci a nedostatečné značení
křižovatky ul. Božkova a Lidická. Vzhledem k předpokládanému zvýšení provozu na
ul. Božkova spojeného s nově vybudovaným bikeparkem požádá KMČ (Š. Belšíková)
o doplnění dopravního značení.



Tělocvičná jednota Sokol (J. Pácl, L. Zenglerová) požádala o sečení zeleně na p.č. 639
vedoucí mezi ul. U Sokolovny a oplocením pozemku Tělocvičné jednoty Sokol. KMČ
již žádala TSMO o údržbu tohoto pozemku, žádost bude opakována. KMČ po dohodě
s Tělocvičnou jednotou Sokol bude na tomto pozemku nadále usilovat o vybudování
parkovacích ploch.

Došlá pošta:


Oznámení o dočasné uzavírce (20. -. 29. 11. 2015) ul. Raisova. Uzavření ulice a
provedený výkop nejsou dostatečně označeny. KMČ upozorní majitele stavby na
nedostatečné značení, případně situaci oznámí policii. (R. Pospiechová)

Ostatní:


KMČ bude řešit úpravu příjezdové cesty k bočnímu vchodu do školní jídelny a školní
tělocvičny.



KMČ (R. Pospiechová) vznesla stížnost na MMOl ohledně nedostatečného
informování při plánování a průběhu budování bikeparku, který se zčásti nachází na
katastrálním území Nemilan.



KMČ připravila pro občany Nemilan nástěnný kalendář na rok 2016. Kalendář bude k
dispozici během prosince, termín a podmínky distribuce budou upřesněny na nástěnce
KMČ a místním rozhlasem.



Ve středu 9. 12. 2015 bude pošta otevřena pouze do 16 hodin.



Termíny schůzí KMČ na rok 2016:
(Upozorňujeme, že schůze se budou konat nově vždy v pondělí v 18 hod.)
18. 1.
22. 2.
21. 3.
18. 4.
23. 5.
20. 6.

18. 7.
22. 8.
19. 9.
24. 10.
21. 11.
12. 12.

Zapsala: Š. Belšíková
Příští schůze KMČ Nemilany se koná ve středu 16. prosince 2015 v 18:00 hod.

Mgr. R. Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

