
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 3 z jednání konaného dne 13. března 2017 

 

Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Šárka Belšíková, Eva Kaněčková, 

Zdeněk Kříž, Josef Monič, Eva Pospíšilová, Pavla Svobodová, Zdenka Štefanidesová 

Hosté: Policie ČR, Městská policie, paní Košelová 

 

Došlá pošta: 

 KMČ obdržela zápis o místním šetření týkající se odbagrování propusti v melioračním 

kanálu u Aholdu. 

 

Ostatní: 

 KMČ schválila rozpočet na svou činnost na rok 2017. Celková vyčleněná částka je 

130 000,-Kč. 

AKCE        ODHADOVANÁ ČÁSTKA 

kulturní setkání s jubilanty obce Nemilany     5 000,-Kč 

týdenní historický kalendář na rok 2018   30 000,-Kč 

výstava 20 let od povodní     15 000,-Kč 

příspěvek na kulturní akce pořádané s TJ Sokol   5 000,-Kč  

studie – řešení dopravní situace v ulici Česká čtvrť   75 000,-Kč 

 

 KMČ provedla místní šetření a podstoupila příslušným odborům MMOl (stavební 

odbor a odbor dopravy) stížnost pana Rudolfa Chalánka na nedostatečný odvod 

dešťové vody z polní cesty na ul. Povelské mezi č. p. 35 a 37.  

 KMČ opět zaslala na MMOl žádost o vypracování projektu rekonstrukce Raisovy 

ulice. 

 Na letošní rok KMČ plánuje opravy a dokončení chodníků na Kožušanské ulici. 

Výhledově by ráda KMČ do plánovaných oprav zahrnula chodníky kolem obchodu s 

potravinami, tuto akci je možné realizovat, až po převedení chodníků do majetku 

města Olomouce.     

 Vznesena stížnost na nevhodné pálení listí a zahradního odpadu. Prosíme proto 

občany, aby k likvidaci tohoto odpadu využívali nádoby na bioodpad, děkujeme. 

 Vznesena stížnost na odkládání odpadu v okolí kontejnerů na tříděný odpad a 

odhazování nepatřičného odpadu do kontejnerů. Prosíme občany o dodržování třídění 

odpadů a neznečisťování okolí kontejnerů, děkujeme. 



 KMČ byla upozorněna na nevhodné parkování automobilů před domy ve vjezdech, 

čímž zabraňují možnosti využívání chodníků, a také na nevhodné parkování na 

městské zeleni. Vyzýváme občany, aby své automobily parkovali na místech tomu 

určených, děkujeme. 

 Lesní školka Sluněnka (Hakenova ulice) zve občany na jarní úklid nemilanského 

lesíku, který se koná dne 8. 4. od 9 hodin.  

 Na sobotu 10. června je naplánováno setkání s jubilanty, které se uskuteční v 

místní základní škole. 

 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 kontaktujete, prosím, paní Zdenku Štefanidesovou 

(Lidická ulice č. 13, zdenca@volny.cz) či detašované pracoviště MMOl.   

 

 

Nové požadavky: 

 KMČ opakovaně žádá o úklid znečistěného chodníku a přilehlého parkovacího zálivu 

po odvezeném kontejneru na stavební suť na Lidické ul. č. 8. 

 Paní Košelová upozornila na nevhodný stav sochy Panny Marie na Kožušanské ulici, 

která je zarostlá stromy a požádala o jejich ořezání. Také upozornila na zeleň 

přerůstající z předzahrádek a omezující provoz na chodnících v Janíčkově ulici před 

domem č. 23 a u mostu přes železnici u domu na Lidické ulici č. 1. Dále na přerostlý 

strom ořešáku, který zasahuje do vozovky ze zahrady na Lidické ulici č. 2. KMČ 

prošetří možnosti úprav této zeleně. KMČ děkuje paní Košelové za řadu dalších 

věcných podnětů.  

 KMČ žádá o opravu poškozené lavičky na autobusové zastávce.  

 KMČ žádá odbor dopravy o úpravu špatného umístění dopravního značení „kruhový 

objezd“ v Kožušanské ulici za kapličkou směrem od Kožušan. Bylo by vhodné značku 

posunout dále od kapličky.  

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

 



Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 10. dubna 2017 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31. 

       

            

        Mgr. Renata Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 


