KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 9 z jednání konaného dne 11. září 2017
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Šárka Belšíková, Zdenka
Štefanidesová, Josef Monič, Pavla Svobodová, Eva Pospíšilová
Omluveni: Eva Kaněčková
Hosté: zástupci odboru koncepce a rozvoje MMOl: Ing. M. Luňáček, V. Holý
Policie ČR, Městská policie, V. Pavlík, K. Kovařík, P. Pořízka, A. Fill
Došlá pošta:


V pondělí 11.09. (v odpoledních hodinách) byl KMČ doručen plán investic na rok
2018 – návrh na investiční akce provedla předsedkyně KMČ a členové KMČ ho
odsouhlasili písemně formou emailu (vzhledem k nedostatku času a požadavkům
MMOL); v části „realizace staveb“ navrhuje KMČ opravy Raisovy ulice a České
čtvrti, v části „projektová příprava“ konečnou zastávku MHD u hřiště, vodovod a
kanalizaci v Božkově ulici a veřejné osvětlení v Návětrné ulici

Ostatní:


KMČ byla seznámena se studií na obnovu komunikace na České čtvrti. V pondělí 18.
září v 17 hodin v ZŠ Nemilany se uskuteční představení této studie veřejnosti. KMČ
zve občany České čtvrti, kteří budou mít možnost se studií podrobně seznámit.



Proběhla diskuze občanů se zástupci magistrátu odboru koncepce a rozvoje nad
řešením dopravní situace v obytné zóně v ulici Kožušanské. Ing. Luňáček předestřel
výsledky měření provozu v této lokalitě, kde průměrná rychlost projíždějících vozidel
byla naměřena 34 km/h. KMČ se obrátí na dopravní inspektorát Policie ČR s dotazem
na možnost řešení této situace. Zástupci magistrátu přislíbili provést opakovaně
měření intenzity provozu.



Stížnost na nedodržování zákazu vjezdu motorových vozidel na konci Kožušanské
ulice směrem k silničnímu obchvatu. V případě, že občané zaznamenají porušení
tohoto zákazu, prosím, volejte neprodleně městkou policii, tel. 156.



V měsíci září začne plánovaná oprava chodníků na Kožušanské ulici.



P. Pořízka, zástupce turistického oddílu Tuří, poděkoval KMČ za podporu při vyjmutí
bývalé školní jídelny z elektronické dražby. Turistický oddíl bude usilovat o získání
pronájmu této budovy za účelem vybudování oddílové klubovny.



KMČ byla informována, že v rámci zklidnění dopravy je Odborem koncepce a rozvoje
navrhována pro celé Nemilany zóna 30 km/h



Dveře polní kaple ve Sportovní ulici byly na náklady KMČ opraveny; KMČ plánuje i
v následujících letech opravy drobných církevních památek na katastru obce

Nové požadavky:


Vznesena žádost na údržbu veřejné zeleně a chodníků v obci - odstranění odumřelého
plevele z chodníků a ostříhání keřů podél komunikací (včetně Kožušanské ulice).



Vznesena žádost na umístění místního rozhlasu do nových ulic – Bylinkové a Rudolfa
Chorého.



Vznesena stížnost na špatný odtok dešťové vody z ulice Kopretinová u kapličky
v Nemilanech (voda teče do vpusti přes celou šířku Kožušanské ulice), možné
nebezpečí pro chodce i řidiče, zejména při náledí

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 9. října 2017 v 18:00 hod. v budově
detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.

Mgr. Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

