
Zápis č. 8 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 29. srpna 2016 

 

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

Z. Kříž, E. Kaněčková, Š. Belšíková 

Hosté: Městská policie Olomouc, V. Pavlík, P. Smítal, S. Rokytová, J. Pácl, p. Pokorný 

 

Kontrola minulého zápisu: 

 Zástupci TJ Sokol Nemilany a Turistického oddílu Tuři, J. Pácl a S. Rokytová, 

poděkovali KMČ za spolupráci na dobročinné akci na podporu dětí z Ukrajiny. 

 V červenci proběhly opravy vozovky a chodníků: 

o oprava vozovky Raisovy ul. Vznesena stížnost na ponechané výtluky ve 

vozovce vedle pošty.  

o zpevnění boční přístupové cesty k ZŠ Nemilany. Vzhledem k problémům 

s dešťovou vodou bude dodatečně vybudována na Raisově ul. kanalizační 

vpusť.  

o předláždění chodníku před ZŠ Nemilany. Kvůli značným nerovnostem dlažby 

zahájeno reklamační řízení. 

o ukončena první etapa opravy chodníků na ul. Kožušanské. Další práce budou 

provedeny na podzim tohoto roku.   

 Proběhlo jednání s Ing. P. Smítalem za účelem vypracování studie opravy komunikace 

v ul. Česká Čtvrť. Naplánována další schůzka za účasti zástupců KMČ (R. 

Pospiechové, Z. Štefanidesové), Ing. P. Smítala a zástupců MMOL, odboru koncepce 

a rozvoje.   

 

Došlá pošta: 

 Písemná stížnost p. Filla na stále neutěšenou dopravní situaci v ul. Kožušanská. KMČ 

oznámila stížnost Městské policii a opakovaně nepodpořila umístění nového 

dopravního značení „průjezd zakázán“. KMČ nevidí řešení dané situace v umisťování 

dalších dopravních značek, ale v ukáznění projíždějících řidičů. KMČ proto vyzývá 

řidiče, aby dodržovali dopravní předpisy a brali ohled na své spoluobčany.  

PROSÍME O DODRŽENÍ MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI V OBYTNÝCH ZÓNÁCH 

20 km/h!  Děkujeme. 



 Písemná žádost p. Krále z Návětrné ul. o umístění koše na psí exkrementy v dané 

lokalitě. KMČ podpořila tuto žádost.  

PROSÍME OBČANY, ABY PO SVÝCH DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH UKLÍZELI 

VEŘEJNÉ PROSTORY. Děkujeme. 

 Český rybářský svaz podal žádost o odkoupení nemovitých věcí ve vlastnictví 

MMOL, parcely na území jedné z bývalých štěrkoven u řeky Moravy. KMČ nemá 

připomínky. 

 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji zahrady na ul. Božkova manželům Hájkovým. 

KMČ nemá připomínky.  

 

Ostatní: 

 P. Pokorný žádá o umístění dopravního značení, které by zajistilo plošný zákaz vjezdu 

kamionů na území Nemilan. KMČ dá podnět na MMOL, odbor dopravy.  

 Na úrovni MMO probíhá jednání o využití bývalé školní jídelny na ul. Česká Čtvrť. 

Zvažuje se upravení budovy na jednu třídu 1. stupně ZŠ, jelikož kapacita školní 

budovy ve Slavoníně je plně naplněna, nebo o pronájmu budovy místnímu 

turistickému oddílu Tuři.  

 Zahrada bývalé školní jídelny na ul. Česká čtvrť ve správě Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových není pravidelně sečena, sousedé vznáší stížnost na 

nedostatečnou údržbu zahrady.  

 KMČ připravuje návrh plánu investic pro MMO na rok 2017, kam chce zahrnout 

opravu ul. Raisovy, České Čtvrti a U Sokolovny. Projektovou přípravu zastávky MHD 

na křižovatce ul. Lidická a U Sokolovny, veřejné osvětlení ul. Návětrné a novou 

komunikaci v ul. Božkova. 

 J. Pácl, jednatel TJ Sokol Nemilany, vznesl opakovanou stížnost na neposečenou trávu 

podél areálu Sokola na ul. U Sokolovny. Dané území v majetku města Olomouce je 

vedeno jako komunikace, proto žádá o upravení zatravněné plochy na komunikaci 

nebo změnu jejího statutu a zajištění jejího pravidelného sečení. 

 Městská policie prošetří na podnět KMČ neustálé nedodržování zákazu vjezdu na 

cyklostezku z Nemilan směrem na Povel. KMČ předala policii SPZ automobilu, který 

zákaz porušuje. 

 KMČ žádá o údržbu chodníku na ul. Lidická před železničním nadjezdem, chodník je 

zarostlý vysokou trávou. 



 P. Smítal podal žádost o údržbu cest v parku, které zarůstají trávou. KMČ se k žádosti 

na TSMO připojuje a prosí také o vykácení náletových dřevin v parku, suchých 

křovin, výmladků po pokácených stromech a o ořez keřů podél parku. 

 KMČ vznesla žádost o opravu: 

o výtluků ve vozovce mezi domy na Kožušanské ul. č. 18 a č. 20 směrem do 

uličky. 

o propadlé vozovky u kanalizační vpusti u kapličky na křižovatce ul. 

Kožušanská a Raisova.  

o nedostatečného zapravení překopu na konci ul. Povelské v místě, kde bylo 

vybudováno nové veřejné osvětlení. 

 Pokračují přípravy výstavy starých fotografií Nemilan, která bude slavnostně zahájena 

v ZŠ Nemilany v pátek 7. 10. v 10 hodin a občané si ji budou moci prohlédnout 

v době trvání voleb, tedy v pátek 7. 10. a v sobotu 8. 10. Z fotografií bude následně 

připraven pro občany týdenní stolní kalendář na rok 2017.  

 

 

Zapsala: Mgr. Š. Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Z. Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 19. září 2016 v 18:00 hod. 

            

         Mgr. R. Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 


