Zápis č. 12 z jednání KMČ Nemilany
konaného dne 16. prosince 2015
Přítomni za KMČ: R. Pospiechová, P. Svobodová, J. Monič, E. Pospíšilová, Z. Kříž, Š.
Belšíková, Z. Štefanidesová
Hosté: Městská policie, p. Kovařík
Kontrola minulého zápisu:


Odstavené nepojízdné vozy na ul. Kožušanská byly odstraněny.



Ul. Božkova byla při svém vyústění na ul. Lidickou osazena dvěma červenými
směrovými sloupky, které označují připojení účelové pozemní komunikace. Toto
místo tak není křižovatkou.



MMO (Magistrát města Olomouce) zahájil správní řízení s majitelem stavby na
Raisově ul. z důvodu nedostatečného dopravního označení výkopu na silnici. KMČ
bude dále řešit nedostatečné zavezení výkopu a zpevnění silnice.

Došlá pošta:


KMČ se má na základě žádosti TSMO (Technické služby města Olomouce) vyjádřit
k počtu konaných sběrových sobot v roce 2016. KMČ bude požadovat konání dvou
sběrových sobot (jarní a podzimní).



KMČ obdržela evidenci nemovitého majetku města Olomouce, k nahlédnutí je u
předsedkyně KMČ.

Ostatní:


Proběhlo setkání zastupitelů MMO a předsedů KMČ ohledně plánovaných změn
MHD. Momentální plánované změny se linky č. 17 netýkají, tuto autobusovou linku
čekají úpravy výhledově v souvislosti s plánovaným vybudováním nové tramvajové
trati směrem na Nové Sady.



Proběhlo setkání zastupitelů MMO a členů KMČ ohledně plánovaných investic na rok
2016. Požadovaná oprava Raisovy ul. nebyla do investičních plánů MMO zahrnuta.
KMČ vznesla proti tomuto rozhodnutí námitku a bude nadále požadovat uskutečnění
této investiční akce. V roce 2016 bude KMČ také usilovat o zpevnění povrchu na
boční příjezdové cestě ke škole.



P. Kovařík vznesl dotaz ohledně vybudování cyklostezky z Nemilan do Kožušan.
KMČ prověří možnosti této realizace.



P. Kovařík požaduje umístění dopravního značení „Obytná zóna“ na celé ulici U
Sokolovny. Vzhledem k tomu, že na této ulici není chodník pro pěší, KMČ s návrhem
souhlasí a zjistí možnosti umístění tohoto dopravního značení.



KMČ oslovila Povodí řeky Moravy z důvodu zvýšené činnosti bobrů na toku
Nemilanky. PMO přislíbila odstranit topol, který je ohrožen činností bobrů.



Podána opětovná stížnost na nedostatečné ozvučení ul. Kožušanské (za kapličkou)
místním rozhlasem.



Dne 4. 1. proběhne mimořádný svoz komunálního odpadu.



KMČ souhlasí s prodejem parcel 688/12 a 689/20 panu Pluháčkovi.



Občané mají možnost si vyzvednout na detašovaném pracovišti MMO v Nemilanech
kalendář na rok 2016. Nástěnný kalendář s fotografiemi Nemilan nechala zhotovit
KMČ a je k dispozici zdarma pro každý dům v obci.

KMČ přeje všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků.

Zapsala: Š. Belšíková
Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 18:00 hod.

Mgr. R. Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

