Zápis č. 4 z jednání KMČ Nemilany
konaného dne 18. března 2016
Přítomni za KMČ: R. Pospiechová, E. Pospíšilová, P. Svobodová, J. Monič, Z. Štefanidesová, Z.
Kříž, E. Kaněčková
Omluvena: Š. Belšíková
Hosté: Městská policie, Policie ČR, občan Nemilan
Kontrola minulého zápisu:


Žádost o projekt na Raisovu ulici (projednáno na minulé KMČ s panem náměstkem
Žáčkem) zaslána p. Žáčkovi, Majorovi a paní Horňákové na MMOL.



Studie na řešení ulice U Sokolovny bude zadána v průběhu května-června, v květnu bude
svoláno jednání přímo na této ulic za přítomnosti KMČ, odboru dopravy, architekta a
zástupce Sokola.



Výtluky na ulicích Sportovní a Povelské opraveny TSMO.



Vybudování konečné zastávky MHD u fotbalového hřiště bude projednáváno na MMOL,
zastávka nemusí být dle informací KMČ součástí územního plánu.



Žádost o odpadové koše na psí exkrementy zaslána na MMOL a TSMO.

Došlá pošta:


KMČ obdržela na vědomí informace o pronájmu pozemků Bikeparku spolku FDF team
Olomouc.



Žádosti o zřízení Obytné zóny na ulici U Sokolovny nebude ze strany MMOL vyhověno –
je nutné vyznačit parkovací stání a vybudovat zpomalovací práh. Celá ulice bude dále
řešena studií hrazenou z financí KMČ.

Ostatní:


Městské policii předána informace o vyvrácené dopravní značce Přechod pro chodce u
vjezdu na Božkovu ulici směrem od Slavonína.



Dotaz na MPO ohledně činnosti sprejerů na území Nemilan – oznámení o poškození
soukromého majetku musí vznést majitel dané nemovitosti.



Informace o navýšení rozpočtu pro všechny KMČ o 2,7 milionu – finance určeny na
neinvestiční akce, tzn. drobné opravy chodníků a silnic, upřednostněny akce, o něž daná
KMČ dlouhodobě usiluje. KMČ Nemilany nepřidala žádnou akci, veškeré drobné opravy
jsou hotovy. Zároveň jsme vyjádřili přesvědčení, že by KMČ uvítaly spíše navýšení
rozpočtu investičních akcí, kterých je mnoho a řešení vždy trvá několik let.



Do oprav financovaných KMČ budou letos zahrnuty tyto akce:
boční příjezd ke škole u jídelny – zpevnění povrchu recyklátem

(cca 41 500,-Kč)

Kožušanská ulice, dům č. 12 - předláždění chodníku včetně obrub (cca 34 000,-Kč)
Raisova ulice – oprava výtluků, napojení bočního vjezdu školy (cca 90 000,-kč)
Raisova ulice – předláždění chodníku a vjezdu před školou (cca 48 000,-Kč)
Povelská ulice, obchod Jednota – předláždění chodníku od zastávky MHD k Jednotě (cca
100 000,-Kč)


U detašovaného pracoviště byla jedna vitrína vyměněna a jedna opravena



Sečení pozemků parc. 721/1 a 721/2 řeší s majiteli pozemků majetkoprávní odbor MMOL



Termín setkání jubilantů stanoven na 21.05.2016 v 10.00 hodin v přízemí ZŠ Nemilany



Veřejné osvětlení Návětrná ulice – situace řešena s MMOL, problém s pozemky pro veř.
osvětlení stále trvá, KMČ a MMOL se budou snažit najít jakékoli řešení



V pondělí 25.04.2016 od 15.30 se uskuteční setkání předsedů KMČ s vedením města a
akciových společností (za KMČ se zúčastní Mgr. Pospiechová)



Ve středu 27.04.2016 od 17.00 bude diskuze o dopravní situaci města v rámci
Ekologických dnů Olomouc (za KMČ se zúčastní p. Pospíšilová)



U zastávky MHD Nemilany rozbité plexisklo – KMČ požádá DPMO o opravu/výměnu



Podnět občana: v ulic Kožušanská od kapličky směrem k ulici U Sokolovny se nedodržuje
rychlost obytné zóny, KMČ bude jednat s Městskou policií o častějším pohybu policistů na
místě, měření rychlosti, příp. přechodné umístění radaru na měření rychlosti

Zapsala: Mgr. R. Pospiechová
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Z. Štefanidesová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná mimořádně v pondělí 16. května 2016 v 18:00 hod.
Mgr. R. Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

