KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 11 z jednání konaného dne 5. listopadu 2018
Přítomni za KMČ: Zdeněk Kříž (předseda), Josef Monič, Eva Pospíšilová, Šárka Belšíková,
Pavla Svobodová, Renata Pospiechová, Zdenka Štefanidesová
Omluveni: Policie ČR, Městská policie
Rekapitulace z posledního jednání a informace:


KMČ děkuje TJ Sokol Nemilany za uspořádání akce připomínající sto let založení
republiky. Děkuje také za vysazení lípy k tomuto výročí (za bývalou prodejnou Jednoty
na ulici Povelská).



KMČ děkuje za dočištění chodníků a odstranění plevele z chodníků bez použití
chemických přípravků.



Značení nových ulic již zadáno do výroby, konkrétní umístění nových cedulí bude
řešeno s KMČ.



Po šetření na místě byla dohodnuta likvidace nashromážděného odpadu a odvoz
kontejnerů z pozemků patřících městu v Kopretinové ulici.



Povodí Moravy provedlo prohlídku koryta Nemilanky – koryto je v ulici U sokolovny
zaneseno bahnem, které někdo vybagroval. KMČ zjistí, zda tyto práce souvisely
s opravou mostku přes Nemilanku.



Stížnost p. Navrátila, majitele zídky v Povelské ulici u konečné zastávky autobusu, na
auta objíždějící zaparkované autobusy po chodníku – zatím bez odpovědi MMOl.



Prověření smrkových porostů napadených kůrovcem – zatím bez odpovědi MMOl.



Ořez zasahujících keřů do chodníku na Kožušanské ulici před domem č. 6 – zatím
neproveden.



Žádost o zpevnění komunikace Zákřovské a Kopretinové ulice - zatím bez odpovědi
MMOl.



Odbor koncepce a rozvoje MMOl oznámil, že probíhá šetření ohledně stížnosti na
umístění zóny 30 na celém území Nemilan. O výsledku šetření bude KMČ informována.



MMOl pozastavil řízení ohledně rekonstrukce vozovky v ulici Česká čtvrť s ohledem na
to, že se obyvatelé nedohodli na konkrétní variantě navrhované studie. KMČ doporučeje
řízení obnovit a najít shodu pro dokončení ulice Česká čtvrť.
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Nové požadavky:


Paní Bačová z Božkovy ulice vznesla stížnost na chybějící veřejné osvětlení, na
špatnou vozovku, chybějící vodovod a kanalizaci. KMČ již prověřovala odstranění
veřejného osvětlení, které bylo umístěno na sloupech ČEZ a odstraněno touto firmou i
se sloupy. Z vyjádření TSMO vyplývá, že o odstranění VO vědí, ale na řešení nejsou
finanční prostředky. KMČ žádá město o komplexní řešení této lokality.



Paní Zapletalová z Návětrné ulice žádá o nájem pozemku a umístění mobilní garáže na
část pozemku par.č. 732/15. KMČ nemá námitky.



Pan Slanina z Povelské ulice žádá o nájem pozemku (část parcely č. 399) za účelem
zřízení zahrady a zázemí k domu. KMČ nemá námitky.

Informace pro občany:


V termínu 7. - 16. 11. proběhnou výkopové práce v ulici Česká čtvrť 47 (zřízení
přípojky vody a kanalizace). MMOl vydal za tímto účelem povolení k zvláštnímu
užívání komunikace.



Dne 7. 11. Od 7:30 do 11:00 hodin nepůjde elektrický proud v celé obci.



K 5. 11. končí funkční období stávající KMČ. MMOl bude jmenovat novou komisi.

Předseda KMČ Nemilany poděkoval všem dosavadním členům komise za spolupráci,
stejně tak všem občanům za připomínky a podněty ke zlepšení prostředí v naší městské
části. Komise na závěr pro Radu města Olomouce odhlasovala návrhy kandidátů za
KMČ do komise na příští volební období:
1) Šárka Belšíková
2) Zdenka Štefanidesová
3) Pavel Musil
Ostatní nominanti jsou za politické strany a hnutí.
Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Renata Pospiechová

Zdeněk Kříž
předseda KMČ č. 10 Nemilany
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