KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 1 z jednání konaného dne 9. ledna 2017
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Šárka Belšíková, Zdeněk Kříž, Josef
Monič, Eva Pospíšilová, Pavla Svobodová, Zdenka Štefanidesová
Omluvena: Eva Kaněčková
Hosté: Městská policie
Došlá pošta:


Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu na území města
Olomouce. Vyhláška stanovuje výjimečné případy, zejména tradiční slavnosti nebo
akce celoměstského významu, při nichž je doba nočního klidu od 22. do 6. hodiny
zkrácena nebo zrušena.



Od 1. ledna platí nová úprava hranic jednotlivých komisí městských částí. Jedná se o
vymezení jednotlivých čtvrtí především pro praktické potřeby činnosti KMČ. Úpravy
hranic neznamenají změnu katastrálních hranic a nevyvolávají žádné změny adres
trvalého bydliště.



Rada města rozhodla o udělení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. na část
pozemku parc. č. 931/6 v k.ú. Nemilany (o výměře 6 m2) za účelem zřízení a
provozování trafostanice.



Veolia Energie ČR žádá o koupi městských pozemků na k.ú. Nemilany, jedná se o
bývalé uložiště popelovin u řeky Moravy. Z žádosti o prodej nevyplývá záměr firmy,
jak hodlá naložit s těmito pozemky. KMČ se k prodeji vyjádří, jakmile získá
podrobnější informace o využívání těchto pozemků v budoucnosti.



KMČ obdržela zásilku novin Olmützer Blätter (měsíčník vydávaný Němci
vysídlenými po druhé světové válce z Olomouce) od nemilanského rodáka žijícího
v Německu, pana Rudolfa Stratila. Noviny obsahují jeho články o Nemilanech a o
výstavě historických fotografií konané na podzim loňského roku. Komisi zájem pana
Stratila potěšil a děkuje za něj.

Ostatní:


Dne 16. ledna se uskuteční setkání předsedů komisí městských částí se zástupci
MMOl.



Dne 23. ledna v 16 hodin proběhne ve velkém zasedacím sále Magistrátu města
Olomouce (Hynaisova 10) veřejné projednání návrhu změn v územním plánu
Olomouce s výkladem projektanta.



Podán návrh na konání výroční schůze KMČ Nemilan v červnu tohoto roku za účasti
občanů Nemilan a zástupců MMOl.



Městská policie opětovně řešila topení a pálení nevhodných odpadů v obci.



Stížnost na neuklizené psí exkrementy a nevyvezený koš na exkrementy za budovou
ZŠ. V případě nevyvezených odpadkových košů mohou občané hlásit tyto závady
přímo prostřednictvím internetového formuláře na stránkách Technických služeb
města Olomouce.



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



KMČ plánuje na podzim tohoto roku uspořádat výstavu fotografií připomínající
dvacet let od povodní, proto ŽÁDÁ OBČANY O DOKUMENTY A FOTOGRAFIE
VÁŽÍCÍ SE K POVODNÍM. V případě zájmu kontaktujte, prosím, paní Zdenku
Štefanidesovou (Lidická ulice č. 15, zdenca@volny.cz) či detašované pracoviště
MMOl.

Nové požadavky:


Požadavek na sečení pěšiny za školou (parc. č. 656) a úpravu tohoto pozemku. Pěšina
je hojně využívána obyvateli z nově vzniklých ulic Za Zahradami a Za Sokolovnou.



Stížnost na nedůkladné odmetání sněhu z chodníků. Na ul. Kožušanské byl odmeten
sníh pouze z chodníků a ne z vjezdů do domů, které slouží zároveň jako hlavní vstupy
do domů.



KMČ žádá o vyčištění ucpaných vpustí (gajgrů) na dešťovou vodu kolem kulturního
domu a detašovaného pracoviště MMOl.



Nedostatečná kapacita kontejneru na nápojové kartony tetrapak (červená popelnice) u
základní školy. KMČ žádá o častější vyvážení nebo přidání dalšího kontejneru.



KMČ opětovně žádá o úpravu dopravního značení na křižovatce silnice č. 435
(směrem na Tovačov) a odbočky směrem do Nemilan. Odbočka je pro řidiče velmi
špatně viditelná, zvláště v noci či za snížené viditelnosti (mlha, déšť).

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 13. února 2017 v 18:00 hod. v budově
detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.

Mgr. Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

