
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 11  z jednání konaného dne 04. listopadu 2019 

 

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

Vlastimil Pavlík, Šárka Belšíková, Veronika Ingrová, Jan Opálka, Eva Pospíšilová 

Hosté: Městská policie Olomouc, Policie ČR, p. Pácl, p. Děreš 

Omluveni: Pavel Musil 

 

 V projekční kanceláři DS+GEOprojekt proběhlo jednání ohledně posunutí konečné 

zastávky v Nemilanech směrem k hřišti – návrh řešení točny v místě dnešního 

tréninkového hřiště, úprava zpomalovacích prahů, zázemí pro řidiče apod.; za KMČ se 

zúčastnili p. Pavlík a Opálka 

 Proběhlo ruční přesazení růží z ulice Kožušanská na ulici Povelská, na Kožušanské 

vysazeny nízké tavolníky (lepší pohyb chodců vzhledem k dopravě a absenci chodníků 

v ulici) – akce placena KMČ z financí určených na estetizaci  

 Místní rozhlas by měl být konečně opraven a uveden do provozu v následujícím týdnu 

 V katastru Slavonína se připravuje naučná stezka Slavonínským lesem s pěti stanovišti 

zaměřenými na environmentální výchovu 

 Ohledně upozornění KMČ na řešení dopravní situace v křižovatce ulic Jižní a 

Kyselovská přišla odpověď z MMOL – křižovatka byla upravena na základě 

požadavků dopr. inspektorátu Policie České republiky 

 Stížnosti občanů na stav Nemilanky – koryto zarostlé rákosím, zanesené bahnem, 

velká bobří hráz za Nemilany ve směru na Kožušany; bude řešeno s Povodím Moravy 

 MMOl vydal nové nařízení o zimní úpravě silnic (upravuje, které ulice a chodníky, 

v jakém intervalu a čím se ošetřují, po jakých trasách jezdí vozy TSMO, druh posypu, 

povětrnostní podmínky, podmínky úklidu apod.) 

 Kalendář Nemilan na rok 2020 je v tisku, k dispozici bude občanům 400 ks, bezplatně 

do každé domácnosti, o možnostech vyzvednutí na detašovaném pracovišti budou 

občané informováni na vývěsce 

 Informace p. Děreše o činnosti FK Nemilany, žádost o příspěvek – jednohlasně 

schválen příspěvek, nutné čerpat do konce listopadu na vybavení pro mužstva  

 Informace p. Pácla o činnosti Sokola a připravovaných akcích - Memoriál Honzy 

Těššinyho ve stolním tenise (16.11.) , rozvícení vánočního stromu (07.12)  

 V roce 2020 se bude KMČ scházet opět každé první pondělí v měsíci od 18 hodin, tzn. 

v těchto termínech:  



 06.01.   04.05.   07.09. 

 03.02.   01.06.   05.10. 

 02.03.   13.07.   02.11. 

 06.04.   03.08.   07.12. 

 

 

Pošta 

 Spolek Setkání – já a ty, který mimo jiné provozuje lesní školku Sluněnka – informace 

o činnosti, hledání místnosti ke schůzkám v chladném počasí, žádost o příspěvek na 

činnost; ohledně místnosti doporučujeme obrátit se na Sokol Nemilany (U 

Sokolovny), TOM Tury (Česká čtvrť), kulturní dům (ve správě SNO), žádost o 

příspěvek zamítnut z důvodu místní příslušnosti ke Slavonínu; možno podat novou 

žádost v příštím roce

Nové požadavky: 

 KMČ žádá o přítomnost Městské policie Olomouc u sběrné soboty dne 28.03.2020 – 

předáno přítomnému zástupci MPO 

 KMČ žádá o opravu „žlabů“ podél Nemilanky v Janíčkově ulici a upozorňuje na 

utrhané břehy 

 Na Lidické ulici není vidět do zrcadla za mostem směrem ke Kopretinové ulici – bude 

nahlášeno na TSMO, nutný ořez keřů 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná mimořádně v úterý  03. prosince 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 

 


