Zápis č. 6 z jednání KMČ Nemilany
konaného dne 20. června 2016
Přítomni za KMČ: R. Pospiechová, E. Pospíšilová, P. Svobodová, J. Monič, Z. Štefanidesová, Z.
Kříž, E. Kaněčková, Š. Belšíková
Hosté: Policie ČR, J. Pácl (jednatel TJ Sokol), P. Pořízka a S. Rokytová (zástupci Turistického
oddílu mládeže Tuři), p. Filla
Kontrola minulého zápisu:


Dotazníky týkající se nabídky nádob (240 l) na třídění plastů a papíru budou
distribuovány jednotlivým domácnostem. Vyplněné dotazníky, prosím, odevzdejte na
detašovaném pracovišti případně do schránek pí Pospíšilové, Kožušanská ul. č. 38 nebo
pí Štefanidesové, Lidická ul. č. 15.



13. 6. 2016 proběhla schůzka se zástupci Magistrátu města Olomouce (dále jako MMOL)
a majiteli domů na Kožušanské ul., kde mají být v letošním roce opraveny chodníky. Na
rok 2017 KMČ plánuje dokončení opravy posledního úseku chodníku v této ulici před č.
p. 11.



Výkop na Raisově ulici byl zaasfaltován a vozovka uvedena do původního stavu.



Probíhá údržba a natření mostů v Nemilanech.



Požadovaný nátěr střechy kulturního domu a detašovaného pracoviště MMOL byl
proveden. KMČ děkuje MMOL za spolupráci.



KMČ podala na MMOL odbor koncepce a rozvoje žádost o možnosti vypracování studie
řešící dopravní situaci a úpravu vozovky v ulici Česká čtvrť.



KMČ požádá v součinnosti s KMČ Slavonín o umístění dopravního značení „nejvyšší
dovolená rychlost 30 km/h“ ve Slavoníně na ul. Jižní. (urgence p. Pácla)



Byly prověřeny možnosti umístění veřejného osvětlení v ulici Návětrné se zástupci
MMOL. Vzhledem ke komplikované majetkové situaci v dané lokalitě je vybudování
osvětlení na náklady MMOL v současnosti nemožné.



KMČ navrhne MMOL převedení chodníku kolem obchodu „Jednota“ do jeho správy a
zařadí chodník do plánu opravu.

Došlá pošta:


Zástupci Turistického oddílu mládeže Tuři P. Pořízka a S. Rokytová vznesli žádost o
dlouhodobý pronájem budovy bývalé školní jídelny na ul. Česká čtvrť za účelem zřízení
klubovny. KMČ využití budovy pro zájmovou činnost uvítala a žádost podpořila.



MMOL informoval KMČ, že na základě místního šetření neshledal štítovou zeď domu na
Lidické ul. č. 19 v havarijním stavu, který by ohrožoval kolemjdoucí.



Oznámení Zastupitelstva města Olomouce o neschválení žádosti Čs. zahrádkářského
svazu ASTRA o bezúplatný převod pozemku parc. č. 862/40.

Ostatní:


Zástupci Turistického oddílu mládeže Tuři P. Pořízka a S. Rokytová společně
s jednatelem TJ Sokol J. Páclem požádali o podporu a příspěvek na vystoupení dětí
ukrajinských krajanů z Čechohradu, které proběhne v Nemilanech v pátek 15. 7. 2016.
KMČ akci podpoří finančním příspěvkem.



P. Filla upozornil na nedodržování rychlosti projíždějících aut v Kožušanské ul. KMČ již
dříve vznesla žádost na Městskou policii o řešení situace a pří.umístění radaru. Policie
umístění radaru zamítla. Vzhledem ke kumulujícím se stížnostem občanů KMČ vznese
znovu žádost na Městskou policii a bude hledat řešení neuspokojivé situace.



KMČ ohlásí Městské policii opětovný problém s odstavenými auty v Kožušanské ul. za
kapličkou.



Obyvatelé Hviezdoslavovy ul. vznesli stížnost na znečistění vozovky hlínou z aut
projíždějícími polní cestou směrem k Aholdu. KMČ nahlásila stížnost Městské policii a
požádala o častější hlídky v této ulici.



Vznesena stížnost na neposečené trávníky v obci – posečena byla pouze část, KMČ
danou situaci řeší s MMOL i TSMO.



Vznesena stížnost na neúplnou dlažbu chodníku na ul. Lidická před domem č. p. 28.



Plánované akce a opravy na území města je možno sledovat na nově zřízených
internetových stránkách www.menimeolomouc.eu.



KMČ požádá MMOL o opravu výtluku ve vozovce na ul. Kožušanská na rohu domu č. p.
18.



Dosud nedošlo k požadovanému odstranění nepovolené skládky stavebního odpadu
v lesíku za tratí, které bylo přislíbeno odborem životního prostředí MMOL. Navíc se

v lesíku v úvozové cestě směrem na Nedvězí objevil další objemný odpad. KMČ požádá
o jeho odstranění.


Dopravního značení „cyklotrasa“ na konci úvozové cesty směrem na Nedvězí u Boží
muky bylo odstraněno, KMČ nahlásí Městské policii.

Zapsala: Mgr. Š. Belšíková
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Z. Štefanidesová
Příští schůze KMČ Nemilany se mimořádně koná ve čtvrtek 7. července 2016 v 18:00 hod.
Mgr. R. Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

