KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 8 z jednání konaného dne 01. července 2019
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Pavla Svobodová,
Vlastimil Pavlík, Šárka Belšíková, Pavel Musil, Veronika Ingrová
Hosté: Městská policie Olomouc,
Omluveni: Jan Opálka, Eva Pospíšilová


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



Od 1.července 2019 je zavedeno jízdné ZDARMA v MHD pro občany starší 65 let,
k prokázání nároku na jízdné zdarma postačí jakýkoli doklad totožnosti



Dle požadavků KMČ byl předlážděn chodník na ulici Lidická a spojnice mezi ulicemi
Janíčkova a Česká čtvrť; bylo natřeno zábradlí u mostu přes Nemilanku z ulice
Janíčkovy



KMČ obdržela dopis z odboru dopravy MMOL, který reaguje na četné požadavky
různých KMČ ohledně parkování a snižování rychlosti – dopis odkazuje na platnou
legislativu ČR s tím, že tyto požadavky nebudou akceptovány



Značky „Průjezd zakázán“ z ulic Kopretinová a Janíčkova byly odstraněny



Na detašovaném pracovišti se množí stížnosti občanů ohledně sečení trávy v ulicích i
v okolí Nemilanky; sečení je ale dočasně pozastaveno vzhledem k suchu; KMČ
operativně řeší s TSMO



KMČ schválila další využití financí na estetizaci: použití chemie při likvidaci akátů
v parku (několik let se nedaří akáty vymýtit a ty ohrožují další výsadbu); vysazení
dubu poblíž pomníku v parku; přesazení růží z ulice Kožušanská a zde vysazení
vhodnějších rostlin; vysazení stromů v ulici Kožušanská směrem od kapličky k ulici
Lidická dle platné studie a doplnění laviček do parku



KMČ dále prověří, zda lze na dětské hřiště přidat další herní prvek a zda by bylo
možné upravit místo na kontejnery na ulici Raisova dle platné projektové
dokumentace



KMČ připomíná občanům možnost poskytnout své fotografie Nemilan do kalendáře
na rok 2020, a to do konce července

Pošta



Spisová značka S-SMOL/008242/2019/OMAJ/Cih prodej nemovité věci (parc.1195
ostatní plocha) – KMČ nemá námitky; hlasování PRO 7, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0



Paní Samlíková si stěžovala na posečení trávy u Nemilanky, je posečena pouze část –
zaslána odpověď

Nové požadavky:


KMČ žádá ořez keřů na Kožušanské ulici – projednáno s paní Ing. Štěpánkovou
z MMOL



KMČ by ráda použila finance z estetizace na úpravu prostoru kontejnerů na Raisově
ulici dle platné projektové dokumentace



KMČ žádá o doplnění mobiliáře v parku na ulici Lidická (odcizeny dvě lavičky)



KMČ by ráda znala výsledek šetření ohledně zavedení nejvyšší povolené rychlosti 30
km/hod v celých Nemilanech, řeší Ing. Luňáček z MMOL

Příští schůze KMČ Nemilany se výjimečně koná v pondělí 12. srpna 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

