KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 6 z jednání konaného dne 06. května 2019
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž,Eva Pospíšilová, Pavla
Svobodová, Vlastimil Pavlík, Jan Opálka, Šárka Belšíková, Pavel Musil, Veronika Ingrová
Hosté: Městská policie Olomouc


Situace na cyklostezce do Slavonína je i nadále monitorována Městskou policií
Olomouc, bylo zjištěno několik osob v motorových vozidlech, podněty předány k
šetření



Dodatečně byla naceněna oprava (předláždění) spojovacího chodníku mezi ulicemi
Česká čtvrť a Janíčkova, včetně nátěru zábradlí u mostku přes Nemilanku (cena cca 92
tis. Kč)



Do 30.06.2019 mají být zaslány problémy související s parkováním v Nemilanech –
obecně je problém s parkováním ve většině ulic, které samozřejmě nejsou
dimenzovány na tolik motorových vozidel, kolik dnes občané mají; návrh na záchytné
parkoviště při nové konečné zastávce – bude zasláno Ing. Luňáčkovi



15.05.2019 se koná den otevřených dveří v komunitním centru Pešek



MMOL vydal novelu vyhlášky o nočním klidu s výjimkami na rok 2019



13.05.2019 ve velkém sále na Hynaisově ulic se koná prezentace projektu
„Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce“, jehož
součástí jsou i místní rozhlasy – zúčastní se zástupce KMČ



30.04.2019 se konalo setkání předsedů KMČ Nemilany, Slavonín a Nedvězí –
projednání aktuálních problémů, témata pro jednání s Radou města



Poděkování krajské správě silnic za úpravy křižovatky na silnici 435D (odbočka na
Nemilany od Nových Sadů)



Stanoviska KMČ k prodeji nemovité věci (orná půda 220 m2) na ulici Rudolfa
Chorého – KMČ prodej zamítla (0 pro, 5 proti, 4 se zdrželi) z důvodu, že se prodej
negativně promítne do ceny nových rodinných domků, nebude dodržena linie ulice,
lze ponechat v majetku města a povolit jako příjezdy k novým domům (KMČ
upozorňuje na to, že je zde plánována výstavba dalších 19 nových domů, v posledních
letech počet obyvatel Nemilan rapidně narůstá a není řešena dopravní obslužnost
školy, školky, napojení nových čtvrtí na hlavní ulici Lidická, pohyb chodců apod.
Ulice přiléhající k novým čtvrtím jsou dopravně přetížené.)



Proběhlo místní šetření ohledně opravy oken kapličky, kam zatéká – KMČ a MMOL
plánují rekonstrukci



20.5.2019 proběhne veřejné jednání s Radou města ve slavonínské sokolovně (je nutné
nahlásit svou účast na mail daniela.hornakova@olomouc.eu) – témata: rekonstrukce
ulic Raisova, Česká čtvrť, konečná zastávka autobusu

Nové požadavky:


KMČ opětovně žádá informace k opravě detašovaného pracoviště (oprava štítu nad
vchodem do kulturního domu)



KMČ prosí TSMO o posunutí cedule s názvem ulice Za Zahradami na začátek ulice
(lze zřejmě umístit na plot sokolského hřiště)



KMČ žádá o informace z monitoringu situace v souvislosti se zřízením zóny
30km/hod v celých Nemilanech (řeší Ing. Luňáček)



KMČ se přiklání k názoru, že postačí 2 -3 seče trávy za rok (vzhledem k suchu)
s ohledem na počasí



KMČ navrhuje odstranit značky Průjezd zakázán z ulic Kopretinová a Janíčkova –
nelze monitorovat řidiče, zákazy se nedodržují

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 03. června 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

