
 KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 8 z jednání konaného dne 21. srpna 2017 

 

Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Šárka Belšíková, Zdenka 

Štefanidesová, Eva Kaněčková 

Omluveni: Josef Monič, Pavla Svobodová, Eva Pospíšilová 

Hosté: Městská policie, V. Pavlík 

 

Došlá pošta: 

 Informace o plánovaných pracích na toku Nemilanky: čištění toku, meliorační práce, 

kácení náletových dřevin. 

 KMČ obdržela dopis z Technických služeb města Olomouce, které apelovaly na své 

zaměstnance, řidiče vozů vyvážející odpad, aby dodržovali v obci a obytných zónách 

předepsanou rychlost, jinak budou postiženi sankcemi ze stran zaměstnavatele – týká 

se zejména Kožušanské ulice. 

 Paní předsedkyně se zúčastnila prvního jednání ke studii Česká čtvrť na MMOL, 

veřejné projednávání je plánováno na pondělí 18.09.2017 od 17 hodin v ZŠ 

Nemilany 

 MMOL vzhledem k plánovanému obnovení propadlé projektové dokumentace na 

rekonstrukci Raisovy ulice požádal KMČ o vznesení připomínek k této neplatné 

projektové dokumentaci. Prioritou KMČ je zřídit co nejvíce parkovacích stání, upravit 

místo na kontejnery a vyřešit pohyb chodců v ulici. 

 Na zářijovou schůzi KMČ (11.09.2017 od 18 hodin) je pozván zástupce odboru 

koncepce a rozvoje MMOL kvůli opakovaným stížnostem na provoz 

v Kožušanské ulici 

 

Ostatní: 

 Prosíme spoluobčany o spolupráci na údržbě čistoty v obci. Pokud narazíte na 

pozemcích spravovaných MMOl na nedostatky, např. neposečená tráva, přerůstající 

zeleň, polámané větve, spadlé stromy apod. oznamte, prosím, tuto skutečnost členům 

KMČ, na detašovaném pracovišti MMOl nebo případně využijte internetový formulář 

hlášení závad na stránkách Technických služeb města Olomouce: 

http://www.tsmo.cz/hlasenizavad/ 



 V pondělí 18. září 2017 od 17 hodin se v ZŠ Nemilany uskuteční představení 

studie České čtvrti. KMČ zve občany České čtvrti a další zájemce, kteří budou 

mít zájem se se studií podrobně seznámit. 

 Ve dnech 24. 7. až 31. 7. provedla městská policie podrobné monitorování provozu na 

Kožušanské ulici. Vyhodnocení tohoto monitorování bylo předáno KMČ, bude 

vysvětleno a vyvozeny z něj další opatření na zářijové schůzi, které se zúčastní také 

Policie ČR a zástupce MMOl.    

 Schváleny opravy pro rok 2017 z rozpočtu KMČ (Kožušanská, Lidická, Povelská 

ulice) – upřesní paní předsedkyně s panem Šulcem z MMOL 

 Přislíbena oprava laviček u autobusové zastávky.  

 Opětovně řešeno sečení pozemků podél plotu u sokolského hřiště – TSMO i příslušný 

odbor MMOL přislíbily sjednat nápravu 

 KMČ připravuje pro občany kalendář na rok 2018. 

 KMČ zorganizuje v říjnovém termínu voleb v ZŠ Nemilany výstavu fotografií 

připomínající 20 let od povodní. 

   

Nové požadavky: 

 Vznesena žádost na údržbu chodníků v obci, odstranění zarůstajícího plevele z 

chodníků.  

 Vznesena stížnost na neudržované a znečištěné okolí samoobsluhy s potravinami.  

 Pan Pavlík opětovně vznesl žádost na vysazení zeleně jako protihlukové stěny na 

silničním obchvatu Olomouce u Nemilan. 

 Na cyklostezce směrem z Nemilan na Povel leží vyvrácená dopravní značka – předáno 

k řešení Městské policii Olomouc. 

 Vznesena opětovná stížnost na nedostatečně dopravní značení za snížené viditelnosti 

na křižovatce směrem na Tovačov. KMČ prošetří možnosti dopravního značení a 

vzhledem k dlouhodobému neřešení tohoto problému případně poskytne prostředky na 

toto značení ze svého rozpočtu. 

 Žádost o posečení pozemků č. 158, 159, 160 – vyřizuje p. Dostálová (detašované 

pracoviště) 

 KMČ žádá o podrobnější informace k plánovanému vybudování cyklostezky 

z Nemilan směrem do Kožušan.   

 



Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 11. září 2017 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31. 

            

        Mgr. Renata Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 

 


