KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 2 z jednání konaného dne 13. února 2017
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Šárka Belšíková, Zdeněk Kříž, Josef
Monič, Eva Pospíšilová, Pavla Svobodová, Zdenka Štefanidesová
Hosté: Policie ČR, Městská policie, Rudolf Chalánek
Došlá pošta:


Žádost p. Jaroslava Slováka o koupi pozemků parc.č. 665/2 a část pozemku parc. č.
668/2 orná půda v k.ú. Nemilany za účelem zemědělského obhospodařování. KMČ
nemá námitky.



Stavební odbor MMOl informoval o povolení umístění kontejneru na stavební suť na
Lidické ul. č. 8.



KMČ obdržela od Vodovodu Pomoraví informace o cenách vodného na rok 2017.

Ostatní:


Projednán návrh rozpočtu KMČ na rok 2017. KMČ obdržela 130 000,- Kč na svou
činnost, tyto finance plánuje rozdělit mezi následující akce:


vypracování odborné studie na opravu České čtvrti



setkání s jubilanty



podzimní výstava fotografií „20 let od povodní“



výroba kalendáře na rok 2018



příspěvek na akce pořádané TJ Sokol

Dále KMČ disponuje částkou 300 000,-Kč na opravy. Pro letošní rok je naplánováno

dokončit obnovu chodníků na ulici Kožušanské od kapličky směrem ke křižovatce
s ulicí Lidickou.


V rámci rozpočtu MMOl na rok 2017 nebylo schváleno vypracování projektu na
opravu Raisovy ulice, kterou KMČ považuje za jednu za svých priorit. KMČ bude i
nadále usilovat o komplexní opravu této ulice.



Proběhlo jednání zástupců MMOl a KMČ s Českou poštou ohledně záměru převést
pobočku České pošty v Nemilanech na Poštu Partner, kterou bude provozovat buď
MMOl nebo některý z místních živnostníků. Jednání je v gesci České pošty, KMČ
byla pouze informována.



Vzhledem k nedostatečnému odvádění dešťových vod z areálu Aholdu dojde k čištění
melioračního kanálu vedoucího směrem od Aholdu do Nemilan. KMČ odsouhlasila
odstranění náspu (propustku) v kanálu u areálu Aholdu bránícího v průtoku vody.



MMOl přislíbil opravu propadlé vozovky u kanálové vpusti na ul. Kožušanské u
kapličky v době vhodných meteorologických podmínek.



KMČ obdržela odpověď na stížnost na neuklizený sníh z vjezdů do domu. MMOl (dle
zákona) nezodpovídá za úklid sněhu z vjezdů, ale pouze z chodníků. Vjezdy do domů
mají povinnost uklízet majitelé domů.



KMČ plánuje na podzim tohoto roku uspořádat výstavu fotografií připomínající
dvacet let od povodní, proto ŽÁDÁ OBČANY O DOKUMENTY A FOTOGRAFIE
VZTAHUJÍCÍ SE K POVODNÍM. V případě zájmu kontaktujete, prosím, paní
Zdenku Štefanidesovou (Lidická ulice č. 13, zdenca@volny.cz) či detašované
pracoviště MMOl.

Nové požadavky:


Pan Rudolf Chalánek vznesl stížnost na nedostatečný odvod dešťové vody z polní
cesty na ul. Povelské mezi č. p. 35 a 37. Automobily projíždějící po rozbahněné cestě
následně znečisťují vozovku na Povelské ul. KMČ prošetří, zda jde o příjezdovou
komunikaci či zelený chodník, nahlásí stav komunikace na MMOl a znečišťování
vozovky Městské policii.



KMČ žádá o důsledný úklid sněhu z chodníků v obci. Četné sněhem pokryté a
namrzlé chodníky ohrožovaly v posledních týdnech zdraví občanů.



KMČ prosí o úklid znečistěného chodníku po kontejneru na stavební suť na Lidické
ul. č. 8.

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 13. března 2017 v 18:00 hod. v budově
detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.
Mgr. Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

