
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 1 z jednání konaného dne 10. prosince 2018 

 

Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Eva Pospíšilová, Pavla 

Svobodová, Vlastimil Pavlík, Veronika Ingrová, Jan Opálka 

Hosté: Policie ČR, Městská policie 

 

 Předsedkyně KMČ přivítala členy komise v novém funkčním období (byly předány 

informace o kontaktech, odměnách, zápisech z jednání KMČ, obvyklém programu 

jednání atd.) 

 Garantem KMČ Nemilany je RNDr. Jan Holpuch 

 Na MMOL zřízen nový Odbor dopravy a územního rozvoje (Ing. Černý), který řeší 

dopravní značení 

 Členové komise stanovili, že budou jednat vždy první pondělí v měsíci od 18 hodin 

na detašovaném pracovišti, tj. v roce 2019 v termínech: 

07.ledna 

04.února 

04.března 

01.dubna 

06.května 

03.června 

01.července 

05.srpna 

02.září 

07.října 

04.listopadu 

02.prosince 

 

Z minulých požadavků: 

 Žádost KMČ o umístění sloupků na chodník u konečné zastávky + špatné parkování 

autobusů MHD: řidiči budou instruováni o správném parkování na nejbližším školení 

(DPMO), sloupky nelze umístit, byl by omezen pohyb chodců (MMOL) 

 Žádost o zpevnění vozovky na ulici Kopretinová: bude svoláno místní šetření 

k upřesnění rozsahu oprav  

 Žádost o úpravu vjezdu na cyklostezku směr Slavonín – stále sem jezdí automobily: 

stávající úprava je dostačující, konat musí Městská policie Olomouc  

 Oprava místního rozhlasu – vyřizuje p. Foukal, odvezeno k opravě, závada na 

zesilovači 

 Nepořádek Božkova ulice – šetřeno Městskou policií Olomouc, zjištěna zodpovědná 

osoba, předáno MMOl 

 



 

Nové požadavky: 

 KMČ  a Městská policie Olomouc žádá občany o podněty k šetření ve věci zneužívání 

cyklostezky směr Slavonín řidiči automobilů (lze anonymně nahlásit přibližný čas a 

datum jízdy motorového vozidla) 

 P. Kovařík vznesl požadavek na úklid spadaného listí z chodníků, silnic a parku 

(zejména Kožušanská, Lidická, U Sokolovny) 

 KMČ žádá o ořez keřů na Kožušanské a Lidické ulici 

 KMČ žádá občany o podněty k opravě chodníků (např. popraskané dlaždice, 

obrubníky) a silnic v Nemilanech – KMČ bude dávat do požadavků na opravy 

v průběhu jara 2019 

 

Zapsala: Mgr. Renata Pospiechová 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 07. ledna 2019 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

 

Mgr. Renata Pospiechová 

předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany  

 


