KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 10 z jednání konaného dne 07. října 2019
Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Pavla Svobodová,
Vlastimil Pavlík, Šárka Belšíková, Pavel Musil, Veronika Ingrová, Jan Opálka, Eva
Pospíšilová
Hosté: Městská policie Olomouc, Policie ČR, p. Pácl


Na Městskou policii bylo nahlášeno poničení Melzerova kříže na Kopretinové ulici
(počmáraný hanlivými nápisy) – v řešení



Dotazy na policii na odstavená auta, pronásledování osob atd. – podány informace ze
strany policie



Požadavky KMČ ze srpna 2019: sečení keřů v ulicích Zákřovská a Kožušanská bude
provedeno do konce roku 2019, uschlý smrk na ulici Česká čtvrť bude skácen během
následující zimy



Informace o uzavírce Litovelské ulice – vyvěšeno ve skříňce



Úprava jízdného MHD od 01.04.2020 bude vyvěšeno ve skříňce



Sběrová sobota v roce 2020 v Nemilanech připadá na 28.března 2020



V úterý 08.10.2019 proběhne jednání na Geoprojektu ohledně konečné zastávky
v Nemilanech (posunutí k tréninkovému hřišti) – zúčastní se p. předsedkyně a p.
Pavlík



Občané Nemilan mohou na detašovaném pracovišti hlásit svůj zájem o kominické
práce – termín listopad 2019 (uvedeno ve vývěsce)



KMČ schválila dodatečný příspěvek na činnost Sokola do konce roku 2019 – PRO 9,
PROTI 0, ZDRŽEL SE 0; zároveň KMČ vyzývá další spolky z Nemilan, aby jejich
zástupci přišli na schůzi představit svou činnost a v případě zájmu si také požádali o
příspěvek na příští rok



Poděkování všem organizátorům a účastníkům Nemilanských slavností za vydařenou
akci



Setkání předsedů KMČ s náměstkyní primátora p. Kolářovou, DipMgmt 16.09.2019 za KMČ se zúčastnila se paní předsedkyně, návrh na zřízení statutu
místopředsedy/tajemníka komise, řeší se výše odměn; finance na investice nejsou;
finance na estetizaci zůstávají stejné i příští rok¨

Pošta


P. Bačová stížnost na stav Božkovy ulice – zaslána odpověď paní předsedkyní

Nové požadavky:


KMČ žádá o informace ohledně opravy místního rozhlasu Nemilany



KMČ upozorňuje na nebezpečnou situaci v Božkově ulici, kde z vozovky (panelů) trčí
železné dráty – nebezpečí zranění procházejících či projíždějících osob (spadá ale pod
KMČ Slavonín)

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 04. listopadu 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

