
Zápis č. 9 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 19. září 2016 

 

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

E. Kaněčková, Š. Belšíková 

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

 

Kontrola minulého zápisu: 

 Naplánovány opravy vozovek a chodníků: 

o Oprava vozovky na Raisově ul. - výtluky ve vozovce vedle pošty a nová 

kanalizační vpusť. Výtluky na ul. Kožušanské. Bude realizováno do konce 

tohoto roku.  

o Oprava chodníků na ul. Kožušanské. Vzhledem k nutnosti vypracování 

projektu budou práce provedeny na jaře 2017.   

 Zahrada bývalé školní jídelny na ul. Česká Čtvrť je v nájmu MMOL, KMČ zatím řeší, 

kdo provede pravidelné sečení.   

 J. Pácl, jednatel TJ Sokol Nemilany, opakovaně upozornil na neposečenou trávu podél 

areálu Sokola na ul. U Sokolovny. 

 

Došlá pošta: 

 Paní Rábová, Ing. Havlíková a pan Zoral žádají o prodej a pronájem částí pozemku 

parc. č. 700/7 na ul. Rudolfa Chorého. KMČ nemá námitky. 

 MMO oslovil KMČ s žádostí o vyjádření k navrhovaným změnám hranic KMČ 

Nemilan. Nově by měla do správy KMČ Nemilany náležet ul. Janíčkova a na ul. 

Povelské dům č. 61. Z katastru Nemilan by měla být vyjmuta zástavba na ul. Dolní 

Novosadská. KMČ s navrhovanými změnami souhlasí. 

   

Ostatní: 

 Vznesena stížnost na problematickou průjezdnost ul. Kožušanské u křižovatky s ul. 

Lidickou kvůli zvyšujícímu se počtu aut parkujících podél vozovky. KMČ vznese 

požadavek na odbor dopravy na umístění vodorovného dopravního značení, které by 

omezilo možnost parkování podél této ulice a zároveň prosí občany, aby své 

automobily, pokud to není nezbytné, neparkovali na vozovce. Děkujeme. 



 P. Navrátil vznesl stížnost na dopravní situaci na ul. Povelské v místě autobusové 

zastávky, kde je problém s najížděním automobilů na chodník. KMČ požádá DPMO o 

správné parkování autobusů v zálivu k tomu určenému, aby projíždějící auta nemusela 

při objíždění autobusů vjíždět na chodník. KMČ osloví odbor dopravy MMO s žádostí 

o řešení této dopravní situace a umístění zábrany proti najíždění na chodník.       

 Kolem kulturního domu a detašovaného pracoviště MMO jsou ucpané vpusti na 

dešťovou vodu. KMČ požádá SNO o jejich pročištění. 

 KMČ požádá odbor životního prostředí o nahrazení uschlého stromu v parku vedle 

pomníku. 

 22. září se uskuteční jednání předsedkyně KMČ R. Pospiechové a Ing. P. Smítala se 

zástupci MMO, odboru koncepce a rozvoje, za účelem vypracování studie opravy 

komunikace v ul. Česká Čtvrť. 

 P. Pavlík upozornil na nevhodně rozšiřující se polní cestu z ul. Hviezdoslavovy 

směrem k Aholdu.  

 Pokračují přípravy výstavy starých fotografií Nemilan. Vernisáž pro pozvané hosty 

proběhne v ZŠ Nemilany v pátek 7. 10. v 10 hodin. Občané si budou moci výstavu 

prohlédnout v době trvání voleb, tedy v pátek 7. 10. od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. 

10. od 8 do 14 hodin.    

 

 

Zapsala: Mgr. Š. Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Z. Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 24. října 2016 v 18:00 hod. 

            

         Mgr. R. Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 


