KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 7 z jednání konaného dne 03. června 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, p. Pácl, p. Fill


Informace ze společného jednání Rady města a KMČ Nedvězí, Nemilany, Slavonín –
schůzi vedl pan primátor, velkou část zabral rozbor financování města, rozpočet,
investice, zadluženost – požadavek KMČ Nemilany na rekonstrukci ulice Raisova (ve
stavu prováděcí projektové dokumentace) = letošní ani příští rok nebudou na
rekonstrukci finance



Naceněna výměna oken, parapetů, lišt a odvádění vody kolem dveří u kapličky na
Raisově ulici – celkem 61 000,-Kč; bude zaplaceno z peněz na estetizaci; dále chce
MMOL zhotovit statický posudek kvůli prasklinám ve stěnách kaple



Oznámení o záboru ulic (Sportovní, Hviezdoslavova, Bystřinova) - firma ČEZ,
kladení kabelu do země, bude vždy vyvěšeno ve skříňce



Na MMOL proběhla schůzka ohledně kontejnerových stání, chtějí řešit koncepčně
v celém městě, podrobnosti se dozvíme



Harmonogram prací ohledně městského rozhlasu a varovného systému – spadáme do
4.etapy, bude se realizovat od března 2020, týden dopředu nám oznámí zahájení prací;
fungování nového rozhlasu bude mít nová přísnější pravidla, bude projednávat Rada
města; vzhledem k výše uvedenému bude v nejbližší době opraven stávající rozhlas



Změny jízdního řádu platné od 1.9.2019 – bude vyvěšeno ve skřínce , bus č. 17 – ranní
spoj je posunut o pár minut, aby žáci a studenti stíhali přestupy v centru města
(zůstává bus 7.13, nově bus 7.10)



Nadále probíhají jednání ohledně pomníku obětem světových válek, potřebnou
vizualizaci zhotoví pan kameník Beneš



Pan Kovařík si stěžoval na znečištěnou silnici v ulici U Sokolovny a na Lidické



Pan Fill vedl jednání ohledně značky „Průjezd zakázán“ (Kopretinová) na MMOl, je
nařízeno její odstranění; dále jednal s ředitelem Městské policie Olomouc ohledně
radaru na Kožušanské ulici – KMČ počká na dopis pana ředitele, o němž ji pan Fill
informoval, a poté vydá rozhodnutí o radaru



KMČ připomíná konání srazu jubilantů v sobotu 15.06. od 10.00 hodin na zdejší
základní škole



KMČ připomíná občanům možnost poskytnout své fotografie Nemilan do kalendáře
na rok 2020

Pošta


Spisová značka S-SMOL/046814/2019/OMAJ/Ind zřízení služebnosti k nemovité
věci (parc.406/1 zahrada a parc.655 ostatní plocha) – KMČ nemá námitky; hlasování
PRO 8, PROTI 0, ZDRŽELA SE 1



Spisová značka S-SMOL/246986/2017/OMAJ/Opl sdělení stanoviska k využití
budovy č.p.99, Lidická 31 – KMČ sepíše své stanovisko k pronájmu budovy



KMČ psal pan Ing. František Čevora, že nesouhlasí s návrhem na odstranění značky
Průjezd zakázán z ulice Janíčkova (má tam zahrádku). Oponuje s tím, že ulice je úzká
a nevyhovuje běžnému oboustrannému provozu. Předsedkyně KMČ mu odpověděla,
že jde pouze o návrh, že vše posoudí odborníci z MMOL a policie, protože zákaz není
nedodržován



Také psala paní Buláková, že podporuje zřízení konečné zastávky, nejlépe v areálu
současného tréninkového hřiště, dále navrhovala, že by se tam mohlo parkovat při
akcích Sokola – předsedkyně KMČ jí podala info o jednání ohledně konečné zastávky
na MMOL



Pan Barák prosí o přesnější informace o termínu sečení trávy, upozorňoval na
zaparkovaná auta, která brání přístupu k zeleným plochám např. na Kožušanské ulici
(KMČ se k prosbě připojuje – viz nové požadavky

Nové požadavky:


KMČ žádá ořez keřů na Kožušanské ulici (o problému jednal také pan Fill s paní Ing.
Štěpánkovou z MMOL); navíc keře růží na této ulici jsou zcela nevhodné, na ulici
nejsou chodníky a při průjezdu vozidla nemají chodci kam uhnout



KMČ by ráda znala přesné termíny sečení trávy v Nemilanech, aby mohla vyzvat
občany k odstavení zaparkovaných aut, které brání přístupu na zelené plochy

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 01. července 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

