Zápis č. 12 z jednání KMČ Nemilany
konaného dne 5. prosince 2016
Přítomni za KMČ: R. Pospiechová, E. Pospíšilová, P. Svobodová, Z. Štefanidesová, E.
Kaněčková, Š. Belšíková
Omluven: J. Monič
Hosté: Policie ČR, Městská policie Olomouc
Kontrola minulého zápisu:


Týdenní stolní kalendář na rok 2017 s historickými fotografiemi Nemilan je občanům
k dispozici bezplatně na místním detašovaném pracovišti MMOl.



Řešena plánovaná přestavba bývalého kravína (později firma Faja) na ulici
Kopretinové. Záměr je zřídit zde zámečnickou dílnu (firma SELP Servis). KMČ bylo
oznámeno, že není součástí stavebního řízení.



V Povelské ulici u autobusové zastávky dochází opakovaně k najíždění vozidel na
chodník (například autobusů náhradní vlakové dopravy), který je tím značně
poškozován.

Ostatní:


V lednu 2017 proběhne jednání MMOl s Českou poštou o plánovaných změnách na
poště v Nemilanech. Záměr České pošty je převést tuto pobočku na poštu Partner,
provozovanou třetí osobou. Pošta Partner by měla občanům i nadále poskytovat
základní poštovní služby.



Požadavek KMČ na opravu díry ve vozovce vedle kanalizační vpusti na Kožušanské
ulici u kapličky.



Vznesena stížnost na hlučnost stavebních prací v ranních nedělních hodinách v ulici
Za Zahradami.



Požadavek KMČ na umístění cedule NEMILANY s označením začátku katastru
městské části – příjezd ze strany od Slavonína (začátek Nemilan není označen)



Požadavek KMČ na viditelné označení odbočky na Nemilany při příjezdu od Aholdu
na silnici 435 – KMČ apeluje na vlastníka silnice, aby umístil na silnici reflexní
označení odbočky, v noci odbočka není vidět, a místo se tak stává nebezpečným pro
řidiče (prudké brzdění, otáčení se apod.)



Občané jsou srdečně zváni na předvánoční akce:
o 18. prosince v 16 hodin se uskuteční v areálu TJ Sokol Živý Betlém.
o

20. prosince proběhnou v ZŠ Nemilany v dopoledních hodinách vánoční dílny
a v 17 hodin se uskuteční zpívání koled v kapličce zakončené ohňostrojem.

KMČ Nemilany přeje všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků.
Zapsala: Mgr. Š. Belšíková
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Z. Štefanidesová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 9. ledna 2017 v 18:00 hod.
Mgr. R. Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

