KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 4 z jednání konaného dne 10. dubna 2017
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Šárka Belšíková, Eva Kaněčková,
Josef Monič, Eva Pospíšilová, Pavla Svobodová, Zdenka Štefanidesová
Omluven: Zdeněk Kříž
Hosté: Policie ČR, Městská policie, paní Knausová, pan Pavlík, pan Pácl

Došlá pošta:


KMČ obdržela žádost manželů Pavelkových, která se týká žádosti o koupi pozemku
na ulici Božkově za účelem výstavby rodinného domu. KMČ nemá námitky.



Magistrát města Olomouce informoval KMČ o vzniku nového odboru sociálních
služeb, který povede Mgr. Yvona Kubjátová.



KMČ byla informována o uzavírce ulice Návětrná (a to až do července 2017), která se
bude týkat motorových vozidel. KMČ vznese dotaz na odbor dopravy, z jakého
důvodu má k této uzavírce dojít (předpokladem jsou stavební práce v této ulici)

Ostatní:


Pokračuje zjišťování vlastníka chodníků kolem obchodu s potravinami, které byly
původně zahrnuty do plánu oprav. MMOL nemá zaneseno v paspartu.



KMČ zjistí z projektové dokumentace možnosti zavedení osvětlení na Návětrné ulici.



Dne 19. 4. bude v rámci Rady města projednána investice týkající se oprav chodníků
na ulici Kožušanské.



J. Pácl vznesl stížnost na nevhodné pálení listí a zahradního odpadu (a to především
v zahrádkářské části). Prosíme proto občany, aby k likvidaci tohoto odpadu
využívali nádoby na bioodpad, děkujeme. KMČ pozve předsedu zahrádkářské
kolonie Astra k projednání spalování listí a větví v této části Nemilan. Doporučí
objednání kontejneru a biopopelnic.



J. Pácl vznesl dotaz ohledně výstavby příjezdové cesty z České čtvrti k nově budované
tzv. bytovce (vchod z Lidické ulice). Upozornil na fakt, že v případě přívalových
dešťů není ošetřen odtok vody. KMČ situaci prověří.



J. Pácl upozornil na problematické parkování v části Česká čtvrť a požádal o zjištění
stavu připravované studie. KMČ zjistí aktuální stav u pana Smitala, který studii
k České čtvrti připravuje.



TJ Sokol Nemilany zve občany na akci Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2017 od 15 hodin
na sokolském hřišti.



KMČ byla opětovně upozorněna na nevhodné parkování automobilů před domy ve
vjezdech, čímž zabraňují možnosti využívání chodníků. Vyzýváme občany, aby své
automobily parkovali na místech tomu určených, děkujeme.



Byla vznesena stížnost na firmu, která provádí stavební práce v ulici Návětrná. Silnice
je stále silně znečištěna nejen v ulici U Sokolovny, ale také v Kožušanské ulici, navíc
auta nerespektují přikázanou rychlost jízdy. KMČ zašle stavební firmě Pospíšil
písemné

upozornění.

Občanům

doporučujeme,

aby

v případě

nedodržování

dopravních pravidel a znečišťování vozovky volali neprodleně městskou policii.


KMČ informuje občany, že u fotbalového hřiště je umístěna popelnice šedé barvy na
kovový odpad.



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 požádala o úklid černých skládek (stavebního odpadu) v lesíku podél cesty
směrem na Nedvězí.



Žádost o řešení dopravní situace na polní cestě z Nemilan směrem k Aholdu (parc. č.
649 v majetku města Olomouce). Polní cesta, která není určena pro běžná motorová
vozidla, je jimi frekventovaně využívána, navíc automobily často zajíždí i do
sousedních polí.

Zapsala: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Šárka Belšíková

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 15. května 2017 v 18:00 hod. v budově
detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.

Mgr. Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

