KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 6 z jednání konaného dne 12. června 2017
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Josef Monič, Pavla
Svobodová, Eva Pospíšilová, Eva Kaněčková, Zdenka Štefanidesová
Omluvena: Šárka Belšíková
Hosté: Mgr. Fillip Žáček (náměstek primátora), Městská policie, Policie ČR, Jiří Pácl (Sokol),
S. Rokytová a J. Pořízka, (TOM Tuři), pan Pavlík, občané Nemilan
Došlá pošta:


KMČ posoudila žádost paní Přikrylové o pachtu pozemků na ulici Božkova – KMČ
nemá námitky



KMČ obdržela zamítavou odpověď na žádost z října 2016 ohledně umístění koše na
psí exkrementy na ulici Návětrná

Ostatní:


Turistický oddíl mládeže Tuři podal již v roce 2016 žádost o dlouhodobý pronájem
budovy bývalé školní jídelny na ul. Česká čtvrť za účelem zřízení klubovny. V této
souvislosti byl přizván na zasedání KMČ pan náměstek F. Žáček, který informoval o
aktuálním navrženém postupu MMOL - tedy nabídnout prodej budovy v rámci
elektronické aukce. Zástupce TOM Turů pan Pořízka na místě informoval o tom, že se
dne 12. 6. 2017 zúčastnil zasedání zastupitelstva a přednesl znovu požadavky na
dlouhodobý pronájem budovy oddílu. Členové KMČ vyjádřili nesouhlas se
záměrem města prodat budovu v el. aukci a jednohlasně podpořili ponechání
budovy v majetku města; budova by sloužila k činnosti spolků a oddílu TOM
Tuři. KMČ znovu zdůrazňuje fakt, že členové TOM Turů výrazně přispívají ke
kulturnímu a sportovnímu vyžití občanů Nemilan (spolupráce na všech akcích, které
pořádá TJ Sokol). KMČ se domnívá, že podpora této zájmové činnosti slouží jako
zásadní prevence a výchovný prostředek pro současnou mladou generaci, která se
s principy a zásadami skautství nemá možnost každodenně setkávat. Ponechání
pronájmu TOM Turům by podpořilo v Nemilanech vytvoření přirozeného místa
k setkání členů více zájmových spolků a organizací (potažmo i k setkání dalších
skupin – matek s dětmi, zdravotně postižených osob, seniorů atd.) Dlouhodobý
pronájem bude tedy jednoznačně pro Nemilany přínosem a obohacením veřejného
občanského života.



Byl vznesen dotaz na stav studie k České čtvrti – studie by měla být hotova koncem
června 2017, poté bude postoupena k připomínkování odborům MMOL a Policii ČR,
následně bude předložena KMČ. Jakmile ji dostane KMČ k dispozici, bude vyvěšena
na webu a kopie předložena občanům k nahlédnutí na detašovaném pracovišti
Nemilany. Předsedkyně KMČ potvrdila, že v září 2017 bude svoláno informační
setkání, kde bude studie představena občanům (budou včas informováni).



Byl vznesen dotaz na naplněnost školky a školy, zda vedení školy uvažuje o zřízení
prvního stupně přímo v Nemilanech. Členka KMČ Mgr. Eva Kaněčková (ředitelka
školy) podala na místě podrobné informace o plánu naplněnosti školy.



Občané se ptají na možnost otevření parkovací plochy na tréninkovém fotbalovém
hřišti v blízkosti sokolského hřiště. Během větších akcí pro veřejnost na fotbalovém
hřišti Nemilany nemají návštěvníci těchto akcí kde parkovat. S tím souvisejí stížnosti
občanů v přilehlé Sportovní ulici – návštěvníci hřiště parkují na zeleni, ve vjezdech
apod. KMČ přislíbila, že zjistí možnosti spolupráce s fotbalovým oddílem, který má
danou plochu v pronájmu. Občanům doporučujeme řešit aktuální problém
s parkováním s Městskou policií Olomouc.



Radou města byly schváleny finance na opětovné vypracování projektové
dokumentace na opravu Raisovy ulice, kterou KMČ považuje za jednu ze svých
priorit. KMČ bude i nadále usilovat o komplexní opravu této ulice.



Znovu byla od hostů otevřena otázka dopravní situace na ulici Kožušanská, kde
některé automobily jezdí nepřiměřenou rychlostí a ohrožují tak chodce. KMČ řeší
situaci s Policií ČR a MMOL; požádala MP Olomouc o zvýšený dohled nad touto
ulicí.



Probíhá řešení renovace a nátěru dřevěných dveří u kapličky na Sportovní ulici. V této
souvislosti vznesl pan Pavlík dotaz, aby bylo zjištěno, kdo se stará o vysazené stromy
v této lokalitě a jaký je s nimi další záměr.



Předsedkyně KMČ informovala o pozvánce na veřejné projednávání strategického
plánu města Olomouce, které proběhne dne 21. 6. 2017 od 17 hodin ve Vlastivědném
muzeu.



Členové KMČ byli informování o průběhu vyřizování stížnosti pana Navrátila, který
bydlí na ulici U Sokolovny a stěžoval si na začátku června na kvalitu pitné vody (její
silné zakalení). Stížnost byla ihned předána příslušné organizaci (Moravské
vodárenské Olomouc) k vyřízení. Pracovnice MV Olomouc zaslala písemné KMČ
písemné vyrozumění o průběhu vyřizování stížnosti.

Nové požadavky:


Zástupce TJ Sokol J. Pácl vznesl dotaz ohledně sekání trávy na pozemku podél silnice
před sokolským hřištěm. Připomněl, že bylo již v minulosti (přes KMČ) domluveno
sekání 2 x ročně a v současné době se tak neděje. Požádal komisi o zjištění bližších
informací ohledně této záležitosti. Bude řešeno s oddělením péče o zeleň odboru
životního prostředí MMOL.



Členka KMČ (paní Pospíšilová) požádala o zřízení automatu na jízdenky MHD, které
si občané Nemilan nemají kde zakoupit.



Pan Pavlík vznesl dotaz ohledně stavu a dalšího dobudování protihlukové stěny u
dálnice (pohled od hřiště) a také vznesl dotaz ohledně vybudování konečné zastávky
autobusu č. 17

u fotbalového hřiště na konci Lidické ulice. Připomněl, že

v Nemilanech probíhá v posledních letech masivní výstavba rodinných domů

a

přibývá obyvatel.


Pan Pavlík upozornil na stav elektrické sloupu (na roku Povelské a Lidické ulice), kde
prorůstá zeleň do drátů a místo se stává během silné bouřky nebezpečným. KMČ
postoupí problematiku společnosti ČEZ.



Členové KMČ byli informováni o průběhu sobotního setkání s místními jubilanty
v prostorách školy. Fotodokumentace bude umístěna na webové stránky města na
stránce http://www.olomouc.eu/portal/kalendar-akci.



Stále pokračuje hledání zájemce, který by provozoval v Nemilanech Poštu Partner.
(Členka KMČ konzultovala osobně s vedoucím místní Jednoty provozování
poštovních služeb.)

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

Mgr. Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

