
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 3 z jednání konaného dne 12. března 2018 

 

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

Štefanidesová, Pavla Svobodová, Eva Pospíšilová, Josef Monič 

Hosté: Městská policie, Policie ČR, V. Pavlík  

 

Došlá pošta:  

· Žádost o sdělení stanoviska k prodeji, případě pachtu, části parc. č. 551/1 v k.ú. 

Nemilany. Paní L. Kalfertová, E. Parzyková, manželé Kolářovi a Matuškovi žádají o 

prodej či pacht pozemku, kde mají umístěné sklepy. KMČ nemá námitky a doporučuje 

prodej pozemků.  KMČ nemá námitky také k obdobné žádosti paní Kalfertové 

projednávané na schůzi KMČ dne 9. 10. 2017.  

· Žádost o sdělení stanoviska k prodeji části parc. č. 351 a parc. č. 352 v k.ú. Nemilany 

v ulici Hviezdoslavova za účelem výstavby rodinného domu. KMČ nemá námitky.  

· Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu kulturního domu spolku Klub přátel dechovky 

za symbolickou cenu 10 Kč za rok. KMČ předala své vyjádření majetkoprávní komisi 

(proti nájmu nemá námitky, ráda by ale opravila podmínky užívání objektu, např. 

požaduje zpřístupnit dané prostory občanům Nemilan k pořádání soukromých akcí, 

k akcím spolků, školy apod.) 

 

Ostatní:  

· Stížnost na opakované projíždění automobilů na cyklostezce směrem na Povel. 

Nahlášeno Městské policii. 

· SŽDC přislíbila opravit přístupové chodníky k nádraží a provést úklid nádraží do 

konce března. 

· Oprava Raisovy ulice: zástupce KMČ pan Z. Kříž se zúčastnil jednání na MmOl nad 

dokončující se projektovou dokumentací. V letošním roce bude vyřízeno stavební 

povolení. KMČ bude dále Pokud MmOl uvolní finanční prostředky, oprava ulice by 

mohla proběhnout v roce 2019.  

· Proběhlo místní šetření ohledně odvodnění pozemku a stavby na Lidické ul. č. 19. 

Dešťová voda je odváděna do kanalizace a dlážděné plochy dvora jsou spádované do 

travnaté plochy. Odvodnění příjezdové cesty z České čtvrti bude dodatečně řešeno 

v rámci další plánované výstavby na pozemku v průběhu letošního roku.  



· Oprava chodníku kolem obchodu Jednota. KMČ řeší bezplatný převod chodníků do 

majetku MmOl. 

· Odpověď na žádost o rozšíření veřejného osvětlení křižovatky ulic Lidická a 

Hviezdoslavova. Dle MmOL je osvětlení dostačující. 

· Oprava sochy Panny Marie na Kožušanské ulici. KMČ stále řeší majetkový převod 

sochy a hledá dědice rodiny Kryllovy.  

· Setkáni s jubilanty naplánováno na červen v prostorách ZŠ Nemilany. 

· Svoz odpadů na velikonoční pondělí 2. dubna se konat nebude a proběhne následující 

den v úterý 3. dubna. 

· KMČ Nemilany plánuje u příležitosti 100 let od založení Československa vysadit 

v centru obce lípu, akce je přesunuta na říjen 2018 (součinnost s odborem zeleně 

MMOL). 

 

Nové požadavky:  

· KMČ opakovaně zažádá MmOl o zřízení konečné zastávky autobusu č. 17 vedle 

fotbalového hřiště, kde je pro to připravena zpevněná plocha. Pozemek je ve 

vlastnictví MMOL, v dlouhodobém pronájmu ho má FK Nemilany, dotčený pozemek 

ale není nijak využíván.  

· P. Pavlík opakovaně žádá o měření hlučnosti dálničního obchvatu Olomouce. 

· Na ulici Kožušanské nesvítí světlo veřejného osvětlení. KMČ žádá o celkovou 

kontrolu veřejného osvětlení v obci.  

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková  

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová  

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 9. dubna 2018 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

 

Mgr. Renata Pospiechová 

předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany  

 


