KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 2 z jednání konaného dne 12. února 2018
Přítomni za KMČ: Zdeněk Kříž, Pavla Svobodová, Eva Pospíšilová, Josef Monič, Eva
Kaněčková, Zdenka Štefanidesová,
Omluveni: Renata Pospiechová, Šárka Belšíková
Hosté: Městská policie, paní Hlavatá
Došlá pošta:
Magistrát města Olomouce – pojmenování nové ulice v lokalitě u cihelny, návrhy
KMČ jsou: Za Cihelnou, Pod Cihelnou, U Trati (ulice U Cihelny již v Olomouci
existuje, proto nemůže být navržena).
Ostatní:


Zástupce MPO informoval, že odstranění černých skládek v lesíku při cestě směrem
na Nedvězí bylo předáno k dořešení technickým službám.



Zástupce MPO dále informoval, že odstranění vraků na ulici Kopretinová bylo
předáno k dořešení odboru životního prostředí MMOL



Členka komise E. Pospíšilová požádala zástupce policie ČR o prověření umístění
dopravních značek u kruhového objezdu u kapličky. Stává se, že z některých směrů
řidiči značku nezaznamenají a vjíždí do protisměru.



KMČ byla informována ředitelkou školy, že jednání ohledně pronájmu školní jídelny
nadále pokračují. KMČ se usnesla, že plně podporuje i nadále pronájem Tom Turům,
jejichž žádost podpořila už dříve.



KMČ by ráda opravila kříž stojící v ulici Kožušanská, dokonce má nabídku bývalého
občana Nemilan pana Stratila, že by opravu zafinancoval. Kříž ale bohužel není
předán do majetku města, kdysi jej nechala postavit rodina Kryllů (odsunutí Němci).
Prosíme občany, kteří by měli jakýkoli kontakt na někoho z rodiny Kryllů, ať
informují jakéhokoli člena KMČ. Děkujeme.

Nové požadavky:


Paní Hlavatá upozornila na nekontrolované kácení stromů v lesíku nad Nemilany a na
vznik skládek. KMČ jí doporučila, aby se obrátila na KMČ Slavonín, pod který tato
část lesíku spadá a aby jim předala i pořízenou fotodokumentaci.



Paní E. Kaněčková informovala o jednání se zástupci SŽDC ohledně oprav chodníku a
pěšiny u nádraží. Zástupci SŽDC přislíbili, že uvedená místa prověří a dle možností
zajistí opravy a přístupové cesty zpevní (na náklady SŽDC).



Byla navržena kontrola a aktualizace mapové dokumentace ploch, které jsou určené
k sekání.



Pan Kovařík (bydliště u Sokolovny) si stěžoval na stoupající vodu v Nemilance a na
bobří hráz. Bylo informováno Povodí Moravy, které provede monitoring a případné
úpravy toku.



MMOl odbor zeleně zaslal upozornění, že bude odstraňovat nepovolené výsadby na
pozemcích města.



Paní E. Kaněčková požádala o ukončení členství v KMČ – nemá již bydliště na území
Olomouce.



Opravu sochy sv. Jana Nepomuckého u pevnůstky, stojící na hranici katastru KMČ
Nemilany a KMČ Slavonín, provede MMOl na své náklady během tohoto roku.



Vznesen dotaz, zda může být osvětlena křižovatka ulic Lidická a Hviezdoslavova u
parku a také zda může být prodlouženo osvětlení na ulici u Nemilanky.



Projednán návrh rozpočtu KMČ na rok 2018. KMČ obdržela 150 000,- Kč na svou
činnost, tyto finance plánuje rozdělit mezi následující akce:










kulturní setkání s jubilanty obce Nemilany
týdenní kalendář na rok 2019
výstava k výročí 100 let Československa
příspěvek na kulturní akce pořádané s TJ Sokol
nákup a vysazení lípy ke 100 letům ČSR
výroba a umístění pamětní desky k vysazení lípy
výroba a umístění pamětní desky obětí I. sv. války
organizace Nemilanské slavnosti (září 2018), náklady na kapelu, pronájem prostor,
odměny organizacím za vystoupení, odměny za souteže (v jednání, zda se akce
uskuteční)
Dále KMČ disponuje částkou 300 000,-Kč na opravy. Pro letošní rok je naplánováno
dokončit obnovu chodníků na ulici Kožušanské v návaznosti na Raisovu ulici, opravu
chodníku kolem Jednoty v centru obce (proběhne jednání s majitelem nemovitosti).



Byl schválen rozpočet KMČ na rok 2018 a plán akcí KMČ na rok 2018.

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

Mgr. Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

