KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 11 z jednání konaného dne 13. listopadu 2017
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Šárka Belšíková, Zdenka
Štefanidesová, Josef Monič, Eva Pospíšilová, Eva Kaněčková
Omluvena: Pavla Svobodová
Hosté: Policie ČR, Městská policie, zástupci obyvatel České čtvrti a Raisovy ulice
Došlá pošta:


Žádost o stanovisko k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví MMOl – par. č. 846,
orná půda (pozemek za zahradami domů Lidické ulice). Pan Jiří Christa žádá o prodej
za účelem zřízení zahrady. KMČ nemá námitky.



Žádost o stanovisko k prodeji pozemku par. č. 245 a budova č. p. 99, Lidická ul. 31
(kulturní dům). Pan Jaroslav Zemánek žádá o prodej za účelem vybudování
„zábavného centra“. KMČ je důrazně proti prodeji kulturního domu, jelikož jde o
tradiční kulturní centrum obce.. Jedná se o jediný sál v obci, kde se mohou konat
společenské akce, plesy, akce pro děti a seniory atd., dále objekt slouží jako
detašované pracoviště MMOL a nachází se zde také zasedací místnost KMČ. KMČ
proto považuje zachování tohoto objektu v majetku MMOl za důležité.

Ostatní:


Občanům Raisovy ulice byly představeny návrhy projektové dokumentace řešící
dopravu, parkování a chodníky v této ulici. Občané se společně s KMČ dohodli na
alternativě, která zajistí vybudování maximálního počtu parkovacích míst, chodníku
pro pěší po celé délce ulice na straně základní školy a zajistí zachování dosavadních
předzahrádek. Provoz v ulici za splnění těchto podmínek bude jednosměrný. Občané
důrazně apelovali na vybudování funkčních kanalizačních vpustí a celkové vyřešení
kanalizace pro dešťovou vodu. Zvláště na konci ulice u kapličky je nutné řešit odtok
dešťové vody vytékající také z výše položené uličky za kapličkou. Dále bylo požádáno
o kontrolu stavu splaškové kanalizace v této ulici.



Zástupci občanů z České čtvrti opakovaně vyjádřili své připomínky ke studii České
čtvrti a apelovali na KMČ, aby zajistila zohlednění jejich připomínek při zpracování

projektové dokumentace. KMČ bude usilovat o zajištění včasné a dostatečné
komunikace s projektantem při přípravě projektové dokumentace.


Stížnosti na problémy s nevhodně zaparkovanými auty (např. ve vjezdech do domů)
při akcích konaných v tělocvičně ZŠ Nemilany. Městská policie doporučuje občanům,
aby situaci ihned řešili oznámením na číslo 156; případy bude policie řešit
individuálně.



Vzhledem k opakujícím se stížnostem pana Filla na dopravní situaci na Kožušanské
ulici zváží KMČ možnost nákupu a umístění radaru měřící rychlost projíždějících
vozidel. KMČ byla seznámena s finanční náročností tohoto opatření a rozhodnutí učiní
na přelomu roku, aby případný nákup mohl být zařazen do rozpočtu KMČ na rok
2018.



KMČ obdržela informaci o posouzení opravy opěrné zdi (Lidická 3) – v současnosti
stav zdi posuzuje statik, situaci řeší oddělení majetkové správy MMOL.



KMČ obdržela dopis od Odboru koncepce a rozvoje MMOL – informace k parkování
a dopravnímu značení v celé Olomouci (omezení rychlosti, dodatkové tabulky,
nemožnost zvýhodňovat při parkování vlastníky sousedních nemovitostí apod.). Dopis
je k nahlédnutí u předsedkyně KMČ.



Upozorňujeme občany, že k hlášení závad týkajících se veřejného osvětlení, úklidu
komunikací, veřejné zeleně či odpadového hospodářství mohou využít internetový
formulář Technických služeb města Olomouce: www.tsmo.cz/hlaseni-zavad



KMČ opět připravuje pro občany stolní kalendář na rok 2018. Výrobu kalendáře
uhradí KMČ ze svého rozpočtu a občanům bude poskytován zdarma.



KMČ přispěje TJ Sokol částkou 2 000,- Kč na tradiční vánoční ohňostroj.



Do 15. 12. lze podávat připomínky ke zprávě o územnímu plánu – Odbor koncepce a
rozvoje připravuje pravidelnou Zprávu o uplatňování územního plánu města
Olomouce.



Proběhla kolaudace opravených chodníků na Kožušanské ulici.



KMČ děkuje za rychlou opravu poničené lavičky v parku, opravu nefungujících lamp
veřejného osvětlení, vyvráceného dopravního značení na cyklostezce, úklid znečištěné
autobusové zastávky.

Nové požadavky:


Žádost ředitelky ZŠ Nemilany na Městskou policii o preventivní monitorování okolí
školy a především autobusové zastávky v čase od 13:00 do 13:15, kdy největší počet
žáků opouští školu a čeká na autobus.



KMČ plánuje v příštím roce zajistit opravu drobné sakrální památky – sochy Panny
Marie na Kožušanské ulici. KMČ oslovila dvě firmy s žádostí o finanční ocenění
opravy sochy. KMČ získala nabídku od nemilanského rodáka pana Rudolfa Stratila na
finanční dar, kterým by chtěl na opravu této sochy přispět. KMČ za nabídku pomoci
s opravou sochy panu Stratilovi děkuje a projedná možnosti daru a způsob opravy
sochy s MMOl.



KMČ opakovaně žádá o výsadbu stálezelených dřevin za pomník v parku u dětského
hřiště. V pohledové ose parkem směrem k pomníku totiž výrazně dominují barevné
popelnice u fotbalového hřiště. Tato zeleň by měla odclonit pohled na popelnice.



Žádost o opravu poničených obrubníků na Kožušanské ulici u křižovatky s ulicí
Rudolfa Chorého. Chodníky byly zřejmě poničeny těžkou zemědělskou technikou.



Pan Pácl (České čtvrť 47) opakovaně vznesl stížnost na problémy s odtokem dešťové
vody před jeho domem. Přislíbil zaslání fotodokumentace stavu, kterou KMČ postoupí
patřičnému odboru MMOl.



Pan Pokorný (Česká čtvrť 26) vznesl dotaz na využívání starých sklepů zasahujících
na pozemek mateřské školy.



Žádost o doplnění amplionu obecního rozhlasu na ulici Rudolfa Chorého a opravu
amplionu na křižovatce ulic Lidická a Kožušanská.



Žádost o vybudování veřejného osvětlení na Lidické ulici u mostu a v zatáčce u
křižovatky s Českou čtvrtí. Tento úsek cesty vedoucí na vlakovou zastávku a
využívaný chodci je zcela bez osvětlení.



Stížnost na nedostatečnou informovanost plánovaných přerušení dodávek elektrického
proudu firmou ČEZ.

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

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 11. prosince 2017 v 18:00 hod. v budově
detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.

Mgr. Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

