
 KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 10 z jednání konaného dne 9. října 2017 

 

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

Štefanidesová, Josef Monič, Pavla Svobodová, Eva Pospíšilová, Eva Kaněčková 

Hosté: Policie ČR, Městská policie, zástupci obyvatel České čtvrti (Pokorný, Pospíšil, Čech, 

Opálka, Pácl, Ptáčník aj.), Ženčák 

 

Došlá pošta: 

 Žádost o sdělení stanoviska k pachtu části parc.č. 551/1, paní Lenka Kalfertová žádá o 

pacht za účelem zřízení zahrádky. Paní ředitelka (Mgr. Kaněčková) prověří situaci 

v terénu, jedná se také o pozemek zahrady mateřské školy.  

 Žádost o sdělení stanoviska k pachtu parc.č. 1017, 1018, 1019, 1020/2,1021, 1022, 

1023/1, 1023/2, 1024. K dotčeným pozemkům kromě parc.č. 1020/2 (vodní plocha) je 

uzavřena s Českým rybářským svazem smlouva o výpůjčce. Český rybářský svaz také 

podal žádost o odkoupení těchto pozemků. K této žádosti se KMČ kladně vyjádřila 

v říjnu 2016. Nyní o pronájem uvedených pozemků požádal za účelem sportovní 

rybolovu a chovu ryb pan Michal Hromada. KMČ prověří situaci na MMOL. 

 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji zahrady parc.č. 29/3 při ul. Lidické 35. Žadatelé 

mají na předmětný pozemek uzavřenou smlouvu o nájmu a nyní žádají o prodej za 

účelem jeho využívání jako zahrady. KMČ nemá námitky. 

 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji zahrady parc.č. 862/40 v zahrádkářské osadě 

Astra za účelem užívání zahrady. KMČ nemá námitek. 

 

 

Ostatní: 

 KMČ obdržela formou e-mailové pošty a osobních schůzek připomínky občanů ke 

studii na obnovu komunikace na České čtvrti. Na schůzi předali zástupci občanů 

z České čtvrti další připomínky. Občané České čtvrti v případě, že by nebyl brán ohled 

na předané připomínky, zvažují založení občanského sdružení, které by se zaobíralo 

rekonstrukcí ulice. Připomínky občanů se týkají především umístění retardérů, obytné 

zóny, kolmých parkovacích stání, pojezdného chodníku, dlažby ze žulových kostek, 

problémů s napojením na kanalizaci atd. Občané preferují podélná parkovací stání a 



zachování stávajícího uspořádání komunikace. KMČ relevantní připomínky předá 

v nejbližší době MMOL a projekční kanceláři a projedná jejich zohlednění u 

případného přepracování studie a tvorby projektové dokumentace. 

 KMČ preferuje verzi II studie České čtvrti (podélná stání, upravený úsek od MŠ dolů 

po zatáčku dle připomínek obyvatel). 

 Budova bývalé školní jídelny na České čtvrti bude ve správě ZŠ Nemilany. MMOL 

investuje do oprav a zprovoznění této budovy a rozhodne o jejím nájemci.  

 Na listopadovou schůzi KMČ přislíbil účast p. nadp. Chytil z dopravního inspektorátu 

Policie ČR, který předestře možnosti řešení dopravní situace na Kožušanské ulici. 

 Odbor koncepce a rozvoje MMOL zaslal odpověď na stížnost paní Samlíkové na 

zvýšený provoz na ulici Janíčkově. MMOL argumentuje dostatečným dopravním 

značením (zóna 30 a průjezd zakázán), nabízí možnost viditelnějšího umístění tohoto 

dopravního značení. Upozorňuje, že řešení nerespektování stávajícího dopravního 

značení je v kompetenci Policie ČR.  

 KMČ řešila s TSMO opravu lavičky v parku poblíž dětského hřiště a opravu veřejného 

osvětlení na ulici Lidická. 

 KMČ průběžně sleduje opravy chodníků na ulicích Kožušanská, Lidická, Raisova a 

Povelská. V nejbližší době také bude opraven překop na ulici Povelská. 

   

Nové požadavky: 

 Opakovaně vznesena žádost o údržbu veřejné zeleně a chodníků v obci - odstranění 

odumřelého plevele z chodníků a ostříhání keřů podél komunikací.  

 p. Čech, Lidická ul. 3, vznesl žádost na posouzení statiky opěrné zdi u silnice. Zeď je 

podmáčená a prasklá. Situaci posoudí statik MMOL – řeší odbor správy městských 

komunikací a MHD. 

 Občané upozornili na ztracené dopravní značení – maximální povolená rychlost 30 

km/h – u mateřské školy na České čtvrti při výjezdu na ulici Lidická –předáno 

Městské policii Olomouc. 

 P. Ženčák, Povelská ul. 51, požaduje plánované zpevnění vozovky na ulici Zákřovská 

provést pouze za podmínky, že bude zajištěno patřičné odvodnění vozovky. Při 

nedostatečném odvodnění hrozí, že mu dešťová voda bude zatékat do domu.     



 P. Pokorný vznesl stížnost na autovraky na ulici Kopretinová. Městská policie 

přislíbila prověření situace.  

 J. Pácl, Česká čtvrť 45, požádal o prověření napojení vydlážděné plochy dvora a 

příjezdové komunikace k zadní části pozemku bytového domu na Lidické ulici č.19 na 

dešťovou kanalizaci, již během rekonstrukce KMČ i pan Pácl na situaci upozorňovali.  

 KMČ zve občany na výstavu fotografií připomínající 20 let od povodní. Výstava se 

uskuteční v termínu konání voleb 20. a 21. října v ZŠ Nemilany (pátek 14 - 22 hodin, 

sobota 8 – 14 hodin).   

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 13. listopadu 2017 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31. 

       

            

        Mgr. Renata Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 

 


