
 

 

Zápis č. 3 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 21. března 2016 

 

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

Štefanidesová, Z. Kříž 

Hosté: F. Žáček (náměstek primátora), J. Pácl (jednatel TJ Sokol), V. Pavlík, K. Kovařík 

Městská policie, Policie ČR 

 

Kontrola minulého zápisu: 

 Výkop na Raisově ul. provizorně upraven a zasypán. 

 Na ul. Kožušanské doplněn chybějící amplion místního rozhlasu.    

 Na konci ul. Povelské umístěny požadované lampy veřejného osvětlení. 

 Magistrát města Olomouce (MMO) přislíbil natření korodující střechy 

kulturního domu a detašovaného pracoviště KMČ, výměnu a opravu poškozených 

vitrín. 

 

Došlá pošta: 

 MMO schválil pronájem pozemku parc. č. 431/4 manželům Kejklíčkovým za 

účelem užívání přístupu k nemovitosti. 

 KMČ obdržela nabídku od pořadatelů festivalu Svátky písní na uspořádání 

jednoho z koncertů v Nemilanech. KMČ konání koncertu přivítala. 

 

Ostatní: 

 KMČ řešila s náměstkem primátora Mgr. Filipem Žáčkem havarijní stav 

Raisovy ulice a společně hledali možnosti její rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že jde 

v obci o značně frekventovanou ulici, kde není dostatečně řešena kanalizace, 

parkovací stání atd. KMČ podá písemnou žádost na MMO o nalezení rozpočtových 

prostředků na letošní rok na aktualizaci propadlé projektové dokumentace a prověření 

stavu kanalizace. 

 Na parkovací místa v ul. U Sokolovny podél areálu TJ Sokol je dle MMO 

nutno nechat vypracovat studii a projekt. KMČ se na základě doporučení Mgr. F. 



Žáčka rozhodla pro urychlení realizace uhradit vypracování studie z vlastních 

rozpočtových prostředků. 

 Do plánů investic KMČ na rok 2016 bylo prozatím zahrnuto: vypracování 

odborné studie na parkovací místa v ul. U Sokolovny, setkání s jubilanty, vydání 

kalendáře na rok 2017, příspěvek na akce pořádané TJ Sokol. 

 V rámci oprav bude provedeno zpevnění boční přístupové cesty do základní školy 

recyklátem (orientační odhad nákladů 45 500,- Kč) a oprava chodníku na ul. Kožušanské č. 

12 (orientační odhad nákladů 33 000,- Kč), na opravu dalších chodníků na této ulici je 

vzhledem k nutnosti přeložení veřejného osvětlení připravován projekt. Další opravy budou 

projednány na příští schůzi KMČ.   

 KMČ požádá MMO o opravu výtluků ve vozovce na ul. Raisově, ul. Sportovní 

(u fotbalového hřiště), na cyklostezce za ul. Povelskou směrem k železničnímu 

přejezdu.   

 Proběhla diskuze o možnosti opravy chodníků na ul. U Sokolovny před domy 

č. 8-14. Vzhledem k tomu, že se jedná o čtyři solitérní chodníky bez další návaznosti 

pro pěší, KMČ navrhuje zjistit možnosti změny těchto chodníků na parkovací zálivy či 

rozšíření vozovky.      

 Vznesen dotaz na Městskou policii (MP) ohledně nevhodného spalování 

rostlinného odpadu. MP řeší nahlášené ohně domluvou. KMČ prosí občany, aby 

nevhodným spalováním nejen zahradního odpadu neobtěžovali sousedy. Děkujeme. 

 MP je informována o zvýšeném pohybu motorkářů v lesíku za tratí. Dle sdělení 

MP momentálně probíhá správní řízení o povolení využívat dané pozemky k 

motokrosu. 

 V. Pavlík a J. Pácl vznesli žádost o posunutí nevhodně umístěného dopravního 

značení slavonínské křižovatky ul. Kyselovská, Jižní a Zolova, a to značky „konec 

hlavní pozemní komunikace“ na ul. Kyselovské a značky „nejvyšší dovolená rychlost 

30 km/h“ na ul. Jižní. KMČ předá podnět o úpravu značení na odbor dopravy MMO. 

 Vznesen dotaz V. Pavlíkem na možnost vybudování konečné zastávky 

autobusu č. 17 u fotbalového hřiště. Dle informací z MMO není s přesunem konečné 

stanice počítáno v územním plánu města.   

 J. Pácl vznesl stížnost na stav vozovky v ul. Česká Čtvrť, kde není řešena 

kanalizace a parkovací místa a kde četná auta zaparkovaná podél silnice znemožňují 



průjezd. KMČ vzala stížnost na vědomí a zařadila opravu ulice do výhledových 

žádostí o investice MMO. 

 Vzhledem ke stálému problému s psími exkrementy KMČ požádá o umístění 

specializovaných odpadkových košů, a to v blízkosti mateřské školy, u parku, na konci 

ul. Kožušanské směrem k dálnici a o přemístění nevhodně umístěného koše za 

základní školou.   

 Bobři na toku Nemilanky opět zvýšili hráz. KMČ nahlásí stav na Povodí 

Moravy.   

 KMČ plánuje v termínu podzimních voleb uspořádat v základní škole výstavu 

historických fotografií obce. K výstavě je nutné zapůjčit panely na zavěšení fotografií. 

KMČ prověří možnosti půjčení těchto panelů. 

 

 

Zapsala: Š. Belšíková 

Kontrolu zápisu provedla: Z. Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 18. dubna 2016 v 18:00 hod. 

            

  

 

       Mgr. R. Pospiechová   

      předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 


