Zápis č. 5 z jednání KMČ Nemilany
konaného dne 16. května 2016
Přítomni za KMČ: R. Pospiechová, E. Pospíšilová, P. Svobodová, J. Monič, Z. Štefanidesová, Z.
Kříž, E. Kaněčková
Omluvena: Š. Belšíková
Hosté: Policie ČR, p. Alena Brabcová (zástupce o.s. InternetPoradna.cz)
Kontrola minulého zápisu:


Z oprav financovaných KMČ musí být vyňata oprava chodníku kolem Jednoty – dle
dodatečných informací z odboru správy městských komunikací a MHD není chodník
v interní evidenci (tzv. pasportu) MMOL; KMČ se pokusí nahradit jinou opravou a využít
tak všech přidělených finančních prostředků



Informace ze setkání předsedů KMČ s představiteli města (25.04.2016) – přejmenován
odbor dopravy na odbor správy městských komunikací a MHD; odbor koncepce a rozvoje
má nově v kompetenci řešení organizaci dopravy, včetně dopravního značení; vedoucí
odboru koncepce a rozvoje Ing. Černý požaduje, aby veškeré požadavky KMČ byly
vedeny přes odbor pro KMČ a paní Bc. Horňákovou; obecné informace o činnosti a
nabídce TSMO, DPMO, vedení města



informace z diskuze o dopravní situaci ve městě, bylo sděleno přání KMČ vybudovat
konečnou zastávku MHD u fotbalového hřiště, příp. vést linku MHD kolem areálu Aholdu

Došlá pošta:


odbor koncepce a rozvoje MMOL informuje o uzavírce cyklostezky směrem na Slavonín v
termínu 23.05. – 27.05.2016 z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu



MMOL chystá novelu vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
– KMČ dodala aktualizovaný seznam míst v Nemilanech, kde požaduje tento zákaz (okolí
ZŠ a MŠ, zastávky MHD a ČD, park a dětské hřiště)

Ostatní:


TSMO nabízejí domácnostem v městských částech samostatné nádoby (240 l) na třídění
plastů a papíru; do domácností budou distribuovány letáky, ve kterých se občané vyjádří,

zda mají o nádoby zájem, při zájmu většiny domácností budou nádoby dodány na podzim
2016 (svoz 1x měsíčně)


na webu MMOL je nově aplikace pro zveřejňování akcí, které se konají v městských
částech – mohou zde být akce avizovány, dodány fotografie apod.; KMČ bude aplikaci
využívat k propagaci akcí



výběrové řízení na projekt na rekonstrukci chodníku na ulici Kožušanské a přeložení
veřejného osvětlení vyhrála firma Dopravní projektování s.r.o., projektová dokumentace
bude zpracována do 15.08.2016 – do tohoto data bude ještě svolána schůzka na MMOL za
účasti zástupců KMČ



KMČ požádá o zřízení obecního rozhlasu v ulicích Kopretinová a Rudolfa Chorého



KMČ bude opět urgovat konečnou úpravu výkopu v ulici Raisova a jeho uvedení do
původního stavu



KMČ prověří možné natření mostů v Nemilanech (přes Nemilanku a železniční trať)



KMČ si vyslechla informace o činnosti společnosti InternetPoradna.cz, která působí
v celém Olomouckém kraji a poskytuje bezplatné služby seniorům a zdravotně postiženým
občanům; leták s kontakty bude vyvěšen na vývěsce u detašovaného pracoviště



KMČ místním šetřením zjistila, že parkování v ulici U Sokolovny je dočasně vyřešeno
provedeným zpevněním krajnice; bude nadále usilovat o řešení dopravní situace v této
lokalitě



KMČ se rozhodla investovat své finance do studie, která bude řešit dopravní situaci v ulici
Česká čtvrť, kde není umožněno parkování ani bezpečný pohyb chodců



Setkání s jubilanty se uskuteční v sobotu 21.05.2016 od 10 hodin v místní ZŠ

Zapsala: Mgr. R. Pospiechová
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Z. Štefanidesová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 20. června 2016 v 18:00 hod.
Mgr. R. Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

