KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 1 z jednání konaného dne 8. ledna 2018
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Šárka Belšíková, Zdenka
Štefanidesová, Pavla Svobodová, Eva Pospíšilová
Omluveni: Josef Monič, Eva Kaněčková
Hosté: Městská policie, J. Pácl, A. Fill
Došlá pošta:


Žádost o sdělení stanoviska k pachtu části parc. č. 1247/173 k.ú. Nemilany. Paní Dana
Spurná žádá o pacht předmětné části pozemku za účelem zemědělského
obhospodařování. KMČ nemá námitky.



KMČ obdržela od nemilanského rodáka pana Rudolfa Stratila nabídku finančního daru
3000 EUR určeného na opravu sochy Panny Marie na Kožušanské ulici. KMČ za dar
velmi děkuje. KMČ projedná na MmOl opravu sochy.

Ostatní:


Městská policie prověřila možnost zapůjčení radaru za účelem měření rychlosti
projíždějících vozidel na Kožušanské ulici. Zapůjčení radaru není možné.



Policie ČR prošetřila možnosti umístění dalšího dopravního značení na Kožušanské
ulici zajišťující dopravní bezpečnost. Podle vyjádření Policie ČR je dopravní značení
v ulici dostatečné a nedoporučuje umístění dalšího dopravního značení.



Pan Fill seznámil KMČ s peticí občanů Kožušanské ulice požadující omezení pohybu
vozidel a zajištění bezpečnosti občanů dané ulice.



V rámci 100. výročí založení republiky, které si v letošním roce připomínáme, plánuje
KMČ zasazení lípy a osazení pamětního kamene. V plánu je také uspořádání výstavy
v době podzimního termínu voleb. KMČ žádá spoluobčany pro účely výstavy o
zapůjčení dokumentů, fotografií, plakátů, map apod. vážících se k historii obce a
místních spolků za posledních 100 let.



KMČ plánuje uspořádat Nemilanské slavnosti u příležitosti 100 let vzniku
Československa, předpokládaný termín je v půlce září.



T. J. Sokol Nemilany zve občany na Sokolský ples a karneval pro děti, které se budou
konat 27. a 28. ledna v kulturním domě.



Na detašovaném pracovišti MmOl si mohou občané vyzvednout stolní kalendář na rok
2018, který vydala KMČ.



Špatně zaparkovaný automobil na Lidické ulici č. 48 byl přeparkován. Nejedná se o
odstavené auto.



Poškozené obrubníky na křižovatce ulic Kožušanská a Rudolfa Chorého se nenachází
na pozemku MmOl, tudíž nemohou být opraveny na náklady MmOl.



KMČ byla informována o možném pronájmu objektu bývalé školní jídelna na ulici
Česká čtvrť, o pronájem mají zájem Balet Globa a asociace turistů Tom Tuři. KMČ
plně podporuje pronájem Tom Turům, jejichž žádost podpořila už dříve. Toto
stanovisko komise sdělila také vedení školy.

Nové požadavky:


Manželé Šmerdovi, U Nemilanky 2, vznesli požadavek na sečení ulice U Nemilanky a
vybudování veřejného osvětlení v této ulici.



Odstranění vraku automobilu u boží muky nad lesíkem směrem na Nedvězí (předáno
Městské policii Olomouc).



Odstranění černých skládek v lesíku při cestě směrem na Nedvězí (předáno Městské
policii Olomouc).



Požadavek na výměnu zkorodované cedule označující Janíčkovu ulici.



Socha sv. Jana Nepomuckého u pevnůstky, stojící na hranici katastru KMČ Nemilany
a KMČ Slavonín potřebuje opravu (socha podélně praskla).



Pan Pácl si opětovně stěžuje na stékající dešťovou vodu u domu č.p.38 v ulici Česká
čtvrť, KMČ již dříve upozorňovala na tuto situaci a žádá o její prověření.

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 12. února 2018 v 18:00 hod. v budově
detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.

Mgr. Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

