
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 5 z jednání konaného dne 01. dubna 2019 

 

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

Svobodová, Vlastimil Pavlík, Jan Opálka, Šárka Belšíková, Pavel Musil 

Omluveni: Veronika Ingrová 

Hosté: Městská policie Olomouc, Policie ČR, p. Kovařík 

 

 Situace na cyklostezce do Slavonína je i nadále monitorována Městskou policií 

Olomouc, v letošním roce bude podél části cyklostezky vybudován příkop (který má 

zabránit vjezdu motorových vozidel)   

 KMČ plánuje ze svého rozpočtu v tomto roce následující opravy: předláždění 

chodníku na Lidické ulici od bývalé školky směrem k detašovanému pracovišti, 

oprava děr na ulicích Raisova, Kopretinová, U Nemilanky recyklátem, zřízení 

vsakovacího žebra na Kopretinové, příkop podél cyklostezky (celková suma cca 

190 000,-Kč) 

 Informace o odcizených lavičkách v parku (2 ks), šetří policie (třetí lavička včasným 

zásahem pozorných občanů uschována ve škole) 

 10.dubna 2019 od 16 hod se koná seminář Spokojená Olomouc o městské mobilitě a 

parkování pro zástupce KMČ 

 24.dubna 2019 v čase 14.00-17.30 se koná den otevřených dveří v MŠ Sluněnka  

 Stížnosti občanů na vjezd motorových vozidel pod dálniční most směrem na Kožušany 

– přislíben monitoring policie 

 Na 15.června 2019 je naplánováno setkání jubilantů v ZŠ Nemilany, pozvánky budou 

rozeslány 

 KMČ se obrátila na ministerstvo obrany ohledně pomníku v parku, který plánujeme 

doplnit o desky s upomínkou na oběti obou světových válek; umístěním desek se bude 

jednat o pietní místo – podmínky řešeny s MMOL 

 MMOL provede místní šetření ohledně zatékání do kapličky na Kožušanské ulici 

 Cyklostezka směr Kožušany se začne budovat v letošním roce ze strany od Nemilan 

 

 

 

 

 



Nové požadavky: 

 Stížnost na znečištění vozovky v ulici Rudolfa Chorého a Lidická zemědělskými stroji 

 KMČ žádá informace k opravě detašovaného pracoviště (oprava štítu nad vchodem do 

kulturního domu) 

 KMČ podávala v loňském roce připomínky ohledně úprav cyklostezky z Nemilan do 

Slavonína (doplnění laviček, osvětlení, výsadba keřů a stromů, zřízení zálivu) – 

žádáme o informace, jak se situace vyvíjí 

 KMČ navrhuje úpravu územního plánu - navržený chodník s osvětlením mezi ulicemi 

Sportovní a Hviezdoslavova zrušit 

 KMČ doplní požadavky na opravy o předláždění chodníku z ulice Česká čtvrť na ulici 

Janíčkova 

 KMČ prosí o nový nátěr mostku mezi ulicemi Česká čtvrť a Janíčkova 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 06. května 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 

 


