KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 4 z jednání konaného dne 04. března 2019
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Eva Pospíšilová, Pavla
Svobodová, Vlastimil Pavlík, Veronika Ingrová, Jan Opálka, Šárka Belšíková, Pavel Musil
Hosté: Městská policie Olomouc, Policie ČR, p. Hájková


Situace na cyklostezce do Slavonína je i nadále monitorována Městskou policií
Olomouc, budou přijata příslušná opatření proti vjezdu motorových vozidel



U odbočky na Nemilany ze silnice 435D byla instalována svodidla u tamního mostku,
KMČ děkuje krajské správě silnice



P. Hájková poděkovala KMČ za pomoc při zřízení jednoho veřejného osvětlení na
Božkově ulici



Jednání s p. Šulcem (MMOL) a p. Čechem (TSMO) ohledně plánovaných oprav
chodníků a silnic v Nemilanech svoláno na úterý 05.03. ve 13.30 u místní ZŠ



Odbor zeleně MMOL informoval KMČ o kácení stromů – kácet lze pouze stromy
nemocné, suché, nebezpečné atd. do konce března 2019; v Nemilanech je plánováno
skácení smrku na Sportovní ulici



KMČ obdržela plán zimní údržby chodníků a silnic v Nemilanech k doplnění a
upřesnění



Rada města Olomouce si postupně zve jednotlivé předsedy KMČ k projednání
nejproblematičtějších témat – předsedkyně KMČ Nemilany bude pozvána v roce 2020



20. května 2019 se uskuteční společné jednání KMČ Slavonín, Nemilany a
Nedvězí s Radou města Olomouce ve Slavoníně (Kyselovská 74); občané mohou
svou účast hlásit na mail daniela.hornakova@olomouc.eu – kapacita místnosti je
omezená



KMČ rozhodla, že vydá týdenní stolní kalendář na rok 2020, který bude opět
k dispozici pro každou rodinu zdarma; zároveň prosí občany, aby do kalendáře
poskytli své fotografie současných Nemilan všech ročních období, nejlepší snímky
budou vyhlášeny a oceněny na Nemilanských slavnostech v září 2019 (snímky
zasílejte na mail: traviatta@centrum.cz, nebo přineste na flešce na detašované
pracoviště)



KMČ prověří, zda by se daly sehnat dotace na opravu památníku v místním parku u
dětského hřiště



KMČ prověří, zda by byl někdo ochoten přeložit z němčiny starou kroniku školy

Nové požadavky:


KMČ nahlašuje zatékání do místní kapličky v Nemilanech, zatéká přes stará okna a
začíná zatékat také dveřmi; prosíme o místní šetření a případné vyčíslení nákladů na
opravy (odbor majetkoprávní)



KMČ opětovně žádá o ořez keřů na Kožušanské ulici č.6



KMČ žádá o aktualizaci plánu sečení, některé plochy zůstávají stále neposečeny;
sečení dle našich informací provádějí dvě různé nasmlouvané firmy, které nepracují
zároveň ve stejné době, občané si velmi často stěžují, rádi bychom se podíleli na
nějakém komplexním řešení



KMČ žádá o vyčištění příkopů podél cesty z Olomouce na Kožušany a do Nemilan

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 01. dubna 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

