
Zápis č. 10 z jednání KMČ Nemilany 

konaného dne 24. října 2016 

 

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

E. Kaněčková, Š. Belšíková 

Hosté: Policie ČR, Městská policie Olomouc, p. Kovařík, p. Pokorný 

 

Kontrola minulého zápisu: 

 Provedeny požadované opravy výtluků vozovky na Raisově a Kožušanské ulici a ořez 

keřů v parku.   

 Proběhlo jednání předsedkyně KMČ R. Pospiechové a Ing. P. Smítala se zástupci 

MMOL, odboru koncepce a rozvoje, za účelem vypracování studie opravy 

komunikace v ul. Česká Čtvrť. MMOL zadal vypracování studie Ing. P. Smítalovi. 

Studie bude provedena v prvním čtvrtletí roku 2017 a bude řešit opravu vozovky, 

kanalizaci, parkování a zeleň. Po jejím vypracování bude naplánována schůzka 

s občany dané ulice, kteří se budou moci k plánovaným úpravám vyjádřit.  

 

Došlá pošta: 

 MMOL povolil pronájem části parcely č. 641 za účelem umístění odkladné schránky 

pro doručovatele české pošty 

 

Ostatní:  

 Na 1. listopadu je naplánováno setkání ohledně připravované cyklostezky směrem na 

Kožušany, řeší projekční kancelář GS Projekt. Za KMČ Nemilany se zúčastní 

předsedkyně R. Pospiechová.  

 Dne 5. listopadu proběhne sběrová sobota, stanoviště budou umístěny u obchodu na 

ulici Povelské a u parku na křižovatce ulic Lidické a Hviezdoslavovy.  

Na rok 2017 je pro Nemilany naplánována opět pouze podzimní sběrová sobota, proti 

čemuž KMČ vznesla námitku a zažádala také o jarní termín. 

 V průběhu října byly nabídnuty občanům Nemilan kominické služby, p. Šefčík, termín 

revizí byl zveřejněn, seznamy zájemců jsou zcela plné. Vyřizovala R. Pospiechová a 

pí Dostálová z detašovaného pracoviště.  



 Občané Nemilan si stěžovali na neposečené pozemky č. 721/1 a 721/2 - tyto pozemky 

patří z větší části firmě Stavitelství Pospíšil s.r.o., která bude vyzvána k posečení. 

Vyřizuje majetkoprávní odbor MMOL. 

 KMČ upozorní technické služby na znečištění cyklostezky směrem na Povel 

způsobené likvidací shořelého stohu.  

 P. Kovařík poukázal na často přeplněnou popelnici na kartony na ulici Raisově a 

momentálně plný kontejner na elektroodpad tamtéž. 

 

 Předáno městské policii k řešení:  

 odstavené autovraky na Kopretinové ulici 

 opakované porušování zákazu vjezdu na silnici směrem k dálnici 

 černá skládka v lesíku za tratí směrem na Nedvězí 

 Pí Pospíšilová upozornila na plánovanou přestavbu bývalého kravína (později firma 

Faja) na ulici Kopretinové. Záměr je zřídit zde zámečnickou dílnu (firma SELP 

Servis). KMČ vznáší námitku proti zamýšlené úpravě kvůli k obavám z navýšení 

automobilové dopravy a hluku v dané lokalitě a přilehlých ulicích. KMČ upozorňuje 

na to, že nebyla nikým oslovena, aby se k dané záležitosti vyjádřila.  

 KMČ poskytne finanční podporu TJ Sokol při předvánoční akci – rozsvěcení stromku. 

 Výstava historických fotografií Nemilan se přesunula do prostor MMOL, Palackého 

14 (Namiro), kde byla umístěna do 27. října 2016. Nyní KMČ připravuje pro občany 

z vystavených fotografií týdenní stolní kalendář na rok 2017 (bude oslovena firma 

Profitisk). 

 

 

Zapsala: Mgr. Š. Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Z. Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 21. listopadu 2016 v 18:00 hod. 

            

         Mgr. R. Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 


