KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 4 z jednání konaného dne 16. dubna 2018
Přítomni za KMČ: Šárka Belšíková, Zdeněk Kříž, Josef Monič, Eva Pospíšilová, Pavla Svobodová
Omluveni: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdenka Štefanidesová
Hosté: Městská policie, Policie ČR, V. Pavlík, J. Pácl (TJ Sokol), R. Doleželová, A. Jančíková, M.
Beneš

Došlá pošta:


KMČ obdržela odpověď od Krajské hygienické stanice na žádost o měření hlučnosti
silničního obchvatu. Provozovatel silnic a dálnic v Olomouckém kraji provede nové
hlukové mapování a vytipuje lokality, kde nebudou hygienické normy dodrženy, a
navrhne protihluková opatření.

Ostatní:


4. 4. 2018 proběhlo jednání svolané Krajskou hygienickou stanicí ohledně stížnosti na
hlučné zvonění kapličky. Na jednání bylo dohodnuto, že ranní zvonění se posune ve
všední den z šesté na sedmou hodinu a interval bude zkrácen ze tří na jednu minutu.



Opětovná stížnost na projíždění automobilu na cyklostezce směrem na Povel. Městská
policie přestupek řeší a na cyklostezce pravidelně hlídkuje. Dosud ovšem řidiče
porušující zákaz vjezdu na místě nedopadla. Prosíme spoluobčany, pokud by na
cyklostezce potkali projíždějící automobil o jeho vyfotografování či zapsání SPZ a
nahlášení na KMČ či Městkou policii. Děkujeme.



SŽDC opravili přístupový chodník a pěšinu na vlakovou zastávku. KMČ děkuje za
účinnou spolupráci.



Oprava chodníku kolem obchodu Jednota se odkládá na rok 2019. Vzhledem
k nevyřešeným majetkoprávním vztahům svolává KMČ jednání dotčených odborů
MMOl a bude hledat optimální právní řešení situace.



Nově vydané vyhlášky MMOl o nočním klidu a parkování v Olomouci jsou
k nahlédnutí na detašovaném pracovišti a na úřední desce MMOl.



Oprava sochy Panny Marie na Kožušanské ulici proběhne během letošního roku.
Socha bude opravena z daru nemilanského rodáka pana Stratila.



Chybějící část chodníku na Kožušanské ulici pod lipami u kapličky bude po
konzultaci MMOl napojena na projekt opravy Raisovy ulice. Projednáno s odborem
správy městských komunikací a MHD.



Vznesena stížnost (oznámeno Městské policii) na nevhodnou konzumaci alkoholu
občany Nemilan přímo u vchodu do obchodu Jednota a znečišťování okolí obchodu.



KMČ odsouhlasila příspěvek ve výši 3500,- ze svého rozpočtu na akci pořádanou TJ
Sokol – Pálení čarodějnic.

Nové požadavky:


KMČ by ráda opětovně vznesla dotaz na odbor zeleně MMOl ohledně péče o stromy
vysázené před lety (2006-7) ve Sportovní ulici jako protihluková bariéra dálničního
obchvatu. O stromy nikdo nepečuje, téměř všechny uschly a bariéra je tak neúčinná.



Zástupci Návětrné ulice vznesli požadavek na zřízení konečné zastávky autobusu na
tréninkovém hřišti na konci Lidické ulice. Dle jejich informací hřiště není využíváno
ani na tréninky, ani jako odstavné parkoviště při zápasech. Občané apelují na
smysluplné využití této plochy – zastávka MHD, odstavné parkoviště. KMČ
požadavek občanů plně podporuje a již také vyvolala jednání na MMOL (odbor
koncepce a rozvoje) a bude jednat o souhlasu se zastávkou s FK Nemilany.



Vznesen dotaz na termín vybudování cyklostezky směrem na Kožušany. Jde o část
Moravské cyklotrasy hojně využívané výletníky, ale také žáky základní školy
dojíždějících z Kožušan. Propojení těchto dvou obcí cyklotrasou považuje KMČ za
důležité vzhledem k bezpečnosti cyklistů objíždějící chybějící část cyklostezky po
frekventované silniční komunikaci.



KMČ stále hledá optimální variantu pro umístění pomníku obětem světových válek
v Nemilanech. Dle získaných informací nebude možné umístit jej na současný pomník
v parku – spadá do správy Ministerstva obrany ČR a je veden jako pietní místo, do
nějž je velmi složité zasahovat. KMČ se snaží vytipovat jiné místo v parku či poblíž
plánované vysazené lípy.



Po opakovaných žádostech na úpravu značení kruhového objezdu kolem kapličky
nejsou dopravní značky stále opraveny. Dopravní značení je zavádějící a může
způsobit nehodu!



Vznesen požadavek na umístění dalšího kontejneru na kovový odpad. Jeden kontejner
se nachází u parku, občané požadují umístění druhého kontejneru ve středu obce
v blízkosti obchodu.



Paní Košelová z Povelské ulice vznesla stížnost na těžkou stavební techniku, která
projíždí Povelskou a Janíčkovou ulicí do nově vzniklé Cihlářské ulice a poškozuje
chodníky a veřejné osvětlení. Prosí o prošetření stavebního povolení, kde by měl být

přesně označen povolený příjezd ke stavbě. KMČ žádá příslušný odbor o prozkoumání
situace.


V nových ulicích Za Zahradami a Za Sokolovnou chybí cedule označující názvy ulic.



KMČ byla upozorněna na záměrné výrazné poškození akátů u autobusové zastávky.
Akáty zřejmě někdo navrtal a polil kyselinou, prosím odbor zeleně o zjištění stavu a
ošetření stromů.



V parku opět uschnul vysazený strom. KMČ žádá o opětovnou výsadbu a následovnou
péči o zasazený strom.



Paní Doleželová z Návětrné ulice upozornila na neúnosnou situaci s psími exkrementy
v této ulici. Obyvatelé této ulice znovu požadují umístění odpadkového koše na psí
exkrementy v místě u potoka.



Zástupci obyvatel Návětrné ulice požadují oficiální stanovisko MMOl ohledně
umístění veřejného osvětlení v této ulici. V ulici jsou připravené přípojky na světla a
obyvatelé souhlasili s věcným břemenem na svém pozemku. Dle informací KMČ měla
veřejné osvětlení vybudovat stavební firma na parcelách, tato firma je ale v současné
době v konkurzu a soudní řízení stále není ukončeno. Prosíme dotčený odbor MMOL
o stanovisko k této situaci a případný návrh řešení.



Upozorněno na nebezpečný obrost břečťanem u elektrického sloupu na křižovatce
ulici Lidická a Povelská. KMČ již informovala ČEZ, žádost o odstranění porostu bude
urgovat.



KMČ by ráda požádala o odstranění zrezivělých stožárů před obchodem Jednota.
Prostranství má být upraveno po dohodě s odborem životního prostředí – kácení
jehličnanů, výsadba lípy.

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 14. května 2018 v 18:00 hod. v budově
detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.
Mgr. Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany

