KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 9 z jednání konaného dne 10. září 2018
Přítomni za KMČ: Zdeněk Kříž (předseda), Renata Pospiechová, Zdenka Štefanidesová, Eva
Pospíšilová, Pavla Svobodová, Josef Monič
Hosté: Policie ČR, MP Olomouc, občané Nemilan (p. Pácl, p. Pavlík, pí Hájková, p. Pokorný,
p. Fill)
Omluveni: Šárka Belšíková
Rekapitulace z posledního jednání a informace:


Na dotaz ohledně umístění značky „Zóna 30“ dostala KMČ odpověď, že značky byly
umístěny na základě požadavků občanů a KMČ. KMČ žádný takový požadavek nevznesla
– viz část požadavky.



Probíhá postupný úklid v ulici Kopretinová – odvoz odstavených vozidel a kontejnerů.
KMČ bude kontaktovat majitele pozemku a odbor Životního prostředí MMOl z důvodu
podezření na nebezpečný odpad.
Prosíme občany, aby si tuto lokalitu nepletli se skládkou odpadu.



Pozemky na Návětrné ulici nebyly řádně předány městu, proto zde neprobíhá sečení trávy.



Bylo přislíbeno ořezání keřů v Kožušanské ulici.



Stále nedošlo k vyčištění koryta Nemilanky – KMČ vznese dotaz na Povodí Moravy.



KMČ bude dále řešit již vznesené požadavky, na které zatím nedostala odpověď:
o umístění košů na psí exkrementy v ulici Návětrná a křižovatce
U Sokolovny/Rudolfa Chorého/Kožušanská
o výměna prasklých poklopů v ulici Kožušanské
o vyřešení odvodnění ulice R. Chorého
o čištění trávou zarostlých chodníků, především na Lidické ulici
o vyčištění krajnic v ulici Česká čtvrť, kde je velká prašnost

ulic



Byl vyčištěn a opraven úsek cesty za tratí vedoucí do Nedvězí. KMČ o tomto počinu
nebyla informována, tak nemohla relevantně odpovědět na dotazy občanů proč tato část,
proč jen malá část a ne celý úsek až k přejezdu apod.



Bylo přislíbeno, že do konce tohoto roku bude provedena oprava poškozeného mostu přes
Nemilanku v ulici U Sokolovny.
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Nové požadavky:


K zóně 30: KMČ byla na svém jednání 11.9.2017 informována o návrhu na zavedení této
zóny. Z našeho pohledu se nejednalo o situaci, která se aktuálně měla prohlasovat, byla to
jen úvaha. Přesto krátká debata, která k tématu proběhla, byla odmítavá. Pokud by zazněla
informace, že se po komisi žádá vyjádření, bude toto stanovisko zamítavé. Proto KMČ
bude dál usilovat o vrácení situace do původního stavu – hlasování 5 pro, nikdo nebyl
proti, jeden se zdržel. Opakujeme, že obecně nemá tato zóna žádný smysl, přestože je
značení „v souladu s platným stanovením i zákonem“. Komunikace je přehledná a přetíná
ji několik zpomalovacích prahů a ostrůvků. Podle pozorování tuto rychlost stejně nikdo
nedodržuje a snížené rychlosti nebyly ani upraveny jízdní řády autobusů MHD.



Pan Fill podal ve věci nedodržování stanovené rychlosti a bezpečnosti na Kožušanské ulici
podnět Radě města Olomouce. Panem primátorem bylo přislíbeno řešení. Pan Fill požádal
KMČ o zakoupení měřiče rychlosti (radaru) z prostředků komise k měření rychlosti
vozidel, který by byl instalován v Kožušanské ulici, potom příp. v dalších problémových
úsecích (např. ulice U Sokolovny). KMČ hlasováním - 6 pro, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel - rozhodla, že nejprve prověří podmínky nákupu, provozu a údržby takového
zařízení a poté o případné koupi rozhodne.



Občany byl vznesen požadavek na obnovení a pokračování procesu rekonstrukce ulice
Česká čtvrť. Byla zpracována studie a je potřeba pracovat na přípravě dalšího stupně
projektové dokumentace, kam by se zapracovaly připomínky občanů. Proto je vhodné, aby
projektant spolupracoval s KMČ.



V ulici Božkova bylo v souvislosti s opravami elektrického vedení odpojeno veřejné
osvětlení. KMČ prověří možnosti vyřešení této situace – dotaz na TSMO a MMOl.



Žádáme o ořezání keřů až k plotu bývalé skládky u silnice vedoucí od cihelny
v Kyselovské ulici k nadjezdu přes železniční trať (po pravé straně ve směru do Nemilan)
z důvodu přehlednosti a bezpečnosti chodců.



Komise byla občany upozorněna na uschlé a kůrovcem napadené smrky v lokalitě za
zahrádkářskou kolonií Astra. Žádáme TSMO o prověření smrkového porostu nejenom
v této lokalitě a případné vykácení, mj. z důvodu prevence šíření kůrovce.



Byla vznesena stížnost na obtěžování kouřem při pálení odpadu ze zahrad v zahrádkářské
kolonii. KMČ bude informovat sdružení místních zahrádkářů a navrhne jiný způsob
likvidace odpadu (např. kontejnery na bio odpad). Ideální stav by byl, kdyby lidé užívající
zahrádky v kolonii tyto záležitosti řešili sami automaticky a neobtěžovali místní obyvatele
kouřem z páleného listí a trávy.



Občané upozorňují na pravidelné konzumenty alkoholu, kteří se dlouhodobě zdržují
v prostorách před místním obchodem na Povelské ulici nedaleko konečné MHD.
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Znečišťují okolí a také porušují městskou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu
v blízkosti autobusových zastávek. O prověření a spolupráci KMČ žádá MP Olomouc.


V ulici Za Sokolovnou chybí cedule s označením ulice. KMČ žádá o kontrolu a doplnění
a také o umístění červených orientačních tabulí k nově vzniklým ulicím Za Zahradami
a Za Sokolovnou do ulice U Sokolovny.



V horní části ulice Česká čtvrť je zrcadlo v pořádku KMČ žádá o kontrolu a výměnu
zrcadla ve spodní části ulice.

Informace pro občany


Začal proces jednání o změnách Územního plánu. Do 10. 10. 2018 je možné podávat
připomínky. Občané se s dokumenty mohou seznámit v papírové podobě na magistrátu
města nebo v elektronické podobě webových stránkách MMOl.
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/22793



Podzimní sběrová sobota proběhne 6. 10. 2018, kontejnery TSMOl budou přistaveny
tradičně na ulici Povelská.



V neděli 28. 10. 2018 proběhne pietní akt k připomenutí 100. výročí republiky. Ze
sokolského hřiště půjde lampionový průvod k nově vysazené lípě za jednotou. Podrobnosti
budou upřesněny.
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KMČ děkuje občanům za podněty a příspěvky.
Městu Olomouc předem děkujeme za řešení všech podnětů v naší městské části.

Zapsala: Mgr. Pavla Svobodová
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Příští zasedání KMČ Nemilany se koná v pondělí 8. října 2018 v 18:00 hod. v budově
detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.

Zdeněk Kříž
předseda KMČ č. 10 Nemilany

