
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 5 z jednání konaného dne 14. května 2018 

 

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

Eva Pospíšilová, Pavla Svobodová, Zdenka Štefanidesová 

Hosté: Městská policie, Policie ČR, J. Pácl  

 

 Městská policie monitoruje cyklostezku směrem na Povel, kde stále dochází 

k porušování zákazu vjezdu automobilů. Prosíme spoluobčany, pokud by na 

cyklostezce potkali projíždějící automobil o jeho vyfotografování či zapsání SPZ a 

nahlášení na KMČ či Městskou policii. Děkujeme. 

 Městská policie dohlíží na okolí obchodu Jednota a případnou nevhodnou konzumaci 

alkoholu. 

 Dne 17. května se uskuteční jednání na MmOl ohledně převedení chodníků kolem 

obchodu Jednota do majetku města Olomouce.  

 KMČ odsouhlasila příspěvek ve výši 1500,- ze svého rozpočtu na akci pořádanou TJ 

Sokol – Dětský bublifukový den, který se uskuteční 3. června na hřišti TJ Sokol.  

 KMČ docílila obnoveného jednání o posunutí konečné autobusu MHD na konec 

Lidické ulice. Návrh projedná v létě rada města. Na základě usnesení rady by mohla 

vzniknout projektová dokumentace, jejíž část se KMČ nabídla hradit ze svého 

rozpočtu. 

 Odbor životního prostředí MmOl řeší stížnost na odstavený automobil na soukromém 

pozemku v Povelské ulici. 

 MmOl zaslal oficiální stanovisko ohledně umístění veřejného osvětlení v Návětrné 

ulici. Občané se s ním mohou seznámit na vývěsce detašovaného pracoviště.  

 Dle sdělení MmOl se plánuje vybudování cyklostezky směrem na Kožušany na 

polovinu roku 2019, a to na území Olomouce. Navázání cyklostezky na území 

Kožušan je podmíněno směnou či výkupem soukromých pozemků.  

 Dle sdělení MmOl odboru životního prostředí je na letošní rok naplánována 

revitalizace parku – obnova trávníku (odstranění starého travnatého porostu a 

nahrazení novým), osazení živého plotu za pomník, vysazení nového stromu. 

 MmOl reagoval na četné stížnosti na psí exkrementy na celém území města. 

V následujícím půl roce budou prováděna místní šetření v jednotlivých městských 

částech, z nichž vyplyne umístění odpadkových košů a sáčků.   



 Na konci října proběhne kácení prosychajících jehličnatých stromů u Jednoty a 

výsadba nové lípy k 100. jubileu založení republiky. 

 V první polovině června se uskuteční setkání jubilantů v ZŠ Nemilany. Jubilanti 

obdrží pozvánky s přesným termínem. 

 Dne 22. května v 18 hodin proběhne na detašovaném pracovišti MmOl organizační 

schůzka k plánovaným Nemilanským slavnostem. Zveme všechny zájemce, kteří by 

se chtěli na organizaci slavností podílet.  

 KMČ plánuje na podzim letošního roku v době konání voleb uspořádat výstavu 

fotografií mapující historii obce. Proto prosíme občany o poskytnutí fotografií, 

které se pojí s vývojem Nemilan: výstavba ulic, budov, zakládání spolků, sázení 

parku, opravy objektů, budování zastávek, opravy trati, letecké snímky, významné 

události (slavnosti, žně, průvody, přírodní katastrofy, válka apod.). Budeme rádi i za 

veškeré dokumenty, plány, dobové plakáty apod. Veškeré Vámi poskytnuté listiny či 

fotografie si oskenujeme a vrátíme Vám je v neporušeném stavu. Můžete je 

odevzdávat na detašovaném pracovišti nebo paní Mgr. Zdence Štefanidesové (Lidická 

10, Nemilany) či jakémukoli jinému členu naší KMČ. 

 

Nové požadavky: 

 Vznesena stížnost na neposečenou trávu na celém území Nemilan. 

 KMČ byla občany upozorněna na havarijní stav mostu přes Nemilanku v ulici U 

Sokolovny. Konstrukce mostu v důsledku projíždění těžké stavební techniky praská. 

 KMČ žádá MmOl o informaci k pronájmu bývalé školní jídelny. 

 Žádost o označení výkopu na Lidické ulici (u uličky směrem do mateřské školky) a 

Kopretinové ulici.  

 Stížnost na vysokou prašnost krajnic na ulici Česká čtvrť. KMČ žádá o čištění a 

kropení krajnic. 

 KMČ žádá o vyčištění zanesených kanalizačních vpustí na Kožušanské ulici odpadem 

z odkvetlých stromů.   

 Nahlášena černá skládka v úvozové cestě směrem na Nedvězí.  

 Po opakovaných žádostech na úpravu značení kruhového objezdu kolem kapličky 

nejsou dopravní značky stále opraveny. Dopravní značení je zavádějící a může 

způsobit nehodu!  

 KMČ žádá o odstranění polámaných větví v parku a o úklid okolo odpadových 

kontejnerů na Raisově ulici u školy. 



 Nahlášeno nefungující veřejné osvětlení a uvolněný kanalizační poklop na 

Kožušanské ulici. 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková  

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová  

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 11. června 2018 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

 

Mgr. Renata Pospiechová 

předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany  

 

 


