KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 2 z jednání konaného dne 07. ledna 2019
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Eva Pospíšilová, Pavla
Svobodová, Vlastimil Pavlík, Veronika Ingrová, Jan Opálka, Šárka Belšíková, Pavel Musil
Hosté: Policie ČR, Městská policie, J. Pácl (TJ Sokol), J. Skoták, R. Pučálka, p. Ženčák


Zástupci obyvatel Kopretinové ulice (J. Skoták, R. Pučálka) vznesli dotaz na
dobudování infrastruktury a silnice v této ulici – nutnost udělat projektovou
dokumentaci, vysvětleny (ne)možnost financování ze strany KMČ, zahrneme do
investičních požadavků



Dotaz p. Ženčáka na zpevnění ulice Zákřovská – nutnost udělat odvodnění silnice před
definitivním zpevněním, stejný problém jako u Kopretinové ulice (PD, finance)



Poděkování předsedy Sokola p. Pácla za spolupráci s KMČ v uplynulém roce; KMČ
stejně tak děkuje Sokolu za pomoc a organizaci kulturních a sportovních akcí
v Nemilanech, spolupráce bude pokračovat



Informace občanů o ukončení činnosti FK Nemilany a nabídky pronájmu hřiště a jeho
zázemí

Z minulých požadavků:


Městská policie informovala o prohledání záznamu z kamery na cyklostezce směr
Slavonín – nenalezen řidič, který by projížděl v nahlášenou dobu; zároveň MP znovu
zdůraznila, že potřebuje údaje o dni a času, kdy přes cyklostezku projíždí motorová
vozidla, pak může záznam z kamery projít, procházení celých záznamů den po dni
není možné

Nové požadavky:


KMČ a Městská policie Olomouc opětovně žádá občany o podněty k šetření ve věci
zneužívání cyklostezky směr Slavonín řidiči automobilů (lze anonymně nahlásit
přibližný čas a datum jízdy motorového vozidla); KMČ zároveň požádá ředitele
Městské policie Olomouc o vysvětlení fungování kamerového systému a návrh
případných jiných řešení celé situace



Občané nahlásili černou skládku v „kacihájku“ směr Nedvězí – podnět bude předán
městské policii

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 04. února 2019 v 18:00 hod. v budově
detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.
Mgr. Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany
Zápis ověřila: Mgr. Šárka Belšíková,
členka KMČ č.10 Nemilany

