
Zápis č. 7 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 07. července 2016 

 

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

Kříž 

Hosté: Policie ČR, Městská policie Olomouc, p. Pavlík 

Omluveni: Š. Belšíková, E. Kaněčková 

 

Kontrola minulého zápisu: 

 Letáky týkající se třídění odpadu byly rozneseny po obci, návratky shromažďuje paní 

Pospiechová, Štefanidesová a Pospíšilová 

 KMČ obdržela plán prací na červenec – bude opravován chodník a část silnice na 

Raisově ulici, členové komise dohlédnou na průběh prací 

 KMČ stále řeší posečení trávy na zastávce MHD v Nemilanech, zaslána písemná stížnost 

na MMOL k řešení 

 proběhlo jednání na MMOL – Ing. Luňáček z odboru koncepce a rozvoje, Mgr. 

Pospiechová a Štefanidesová, řešena studie na ulici Česká čtvrť: KMČ požaduje 

vybudování několika parkovacích zálivů, úpravu nefunkční kanalizace (vpusti nad 

terénem); ke studii lze využít propadlou projektovou dokumentaci 

 

 

Došlá pošta: 

 Metropolitní kapitula u svatého Václava žádá odkup pozemků parc. 694, 695, 697/5, 

700/6, 1120/19 – komise nemá námitek 

 pacht částí pozemků parc.352 a 351 panu Martinu Doleželaovi + parc. 352 a 351 panu 

Vladimíru Kalábovi – komise nemá námitek, ale apeluje na případné nájemce, ať se o 

dané pozemky starají 

 

Ostatní: 

 KMČ schválila nákup turistických karet (Olomouc region card) pro děti z Ukrajiny, které 

přijedou na pozvání Turistického oddílu Tuři a TJ Sokol Nemilany + na charitativní akci 

předá dětem sponzorské dárky; akce se koná v pátek 15.07. 2016 na hřišti TJ Sokol 

Nemilany 



 spadané větve z parku v Nemilanech (po nedávné bouřce) uklizeny 

 spadlá plakátovací plocha na zastávce MHD odvezena k opravě – firma Rengl 

 KMČ chystá výstavu historických fotografií Nemilan ve spolupráci s panem Pavlíkem – 

v budově ZŠ v době konání voleb (7.+8.10.2016) 

 KMČ připravuje ve spolupráci s panem Pavlíkem týdenní kalendář na rok 2017 

z historických fotografií; ohledně fotografií jedná p. Belšíková také s Národním 

památkovým ústavem v Brně a Vědeckou knihovnou v Olomouci  

 diskuze o dopravě v Kožušanské ulici – MPO navrhuje zakázat průjezd ulice, příp. 

umístit značku vjezd povolen pouze dopravní obsluze – pak ovšem hrozí nárůst dopravy 

v ulici U Sokolovny, KMČ prozatím takovou úpravu dopravní situace nebude navrhovat 

 MPO nahlášeno, že motorkáři opakovaně vjíždějí do zákazu vjezdu poblíž dálnice, jezdí 

po poli, příp. po Nemilanech bez značek 

 MPO nahlášeno, že u Aholdu opakovaně parkují řidiči kamionů v zákazu stání, daná 

dopravní značka je záměrně odstraněna  

 KMČ upozorňuje MPO na možnou ekologickou havárii na Kožušanské ulici – 

z odstavených aut kape na silnici olej, žádá okamžitou nápravu po majitelích aut 

 

 

Zapsala: Mgr. R. Pospiechová 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Z. Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se mimořádně koná v pondělí 29. srpna 2016 v 18:00 hod. 

             

          Mgr. R. Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 


