
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 2 z jednání konaného dne 10. února 2020  

 

Jednání zahájeno: 18.00 hodin     Jednání ukončeno: 20.15 hodin 

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

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

Hosté: RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., p. Pácl, p. Kvasnička Městská policie Olomouc, Policie ČR 

Jednání KMČ řídila předsedkyně, Mgr. Renata Pospiechová; program jednání – viz příloha 

 

 Diskuze se členem rady města Olomouce o rekonstrukci Raisovy ulice – v současné 

době je vydáno stavební povolení platné do 31.12.2021, akce je vyčíslena na cca 6,2 

milionů korun, opět nebyla zařazena do plánu investic na rok 2020, prosba o podporu 

této rekonstrukce a její zařazení do plánu investic v roce 2021 (končí platnost 

stavebního povolení!); přesun konečné zastávky směrem k fotbalovému hřišti na ulici U 

Sokolovny – v současné době je zpracována projektová dokumentace, předána 

k posouzení na Odbor dopravy a územního rozvoje MMOL (leží zde již několik 

měsíců), prosíme o předání odboru investic a dokončení celého procesu, aby mohla být 

PD projednána s občany 

 Sběrové soboty – návrh MMOL na finanční spoluúčast KMČ, sběrová sobota vyčíslena 

na 60 000,-Kč (polovinu má zaplatit KMČ), diskuze s panem radním (zorganizovat 

sami, skutečné náklady, omezení doby, omezení typu odpadu, sběrové dvory, černé 

sládky, atd.); hlasování o návrhu MMOL přispět 30 000,-kč: 

Se spoluúčastí v žádném případě nesouhlasíme: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽELO SE 6 

Se spoluúčastí ve výši 30 000,-kč nesouhlasíme, požadujeme vyčíslení skutečných 

nákladů na pořádání sběrové soboty v Nemilanech, jsme ochotni zkrátit dobu sběrové 

soboty, příp. omezit typ odevzdávaného odpadu: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽELI SE 2  

 Informace ze setkání předsedů KMČ s radou města – sběrové soboty, investiční akce, 

finance komisí na estetizaci, modernizace výstražného systému (Nemilany v 1.pololetí 

roku 2020), preventivní radary, chystané rezidenční parkování, online aplikace na 

zápisy z KMČ 

 V únoru – květnu tohoto roku proběhne šetření vybraných domácností ze strany 

statistického úřadu – informace pro občany ve vývěsce 

 Změna otevírací doby pošty v Nemilanech – informace na poště a ve vývěsce 

 Zhotoven překlad německé kroniky školy – informace, odměna – KMČ děkuje panu 

Kvasničkovi 

 MP nahlášen nepojízdný automobil stojící na chodníku na Hviezdoslavově ulici 

 Nemilanské slavnosti se budou letos konat již 20.června 2020 



 Projednán rozpočet KMČ na rok 2020: 

Finance na estetizaci (300 000,-Kč) – obnovení chodu hodin na škole, možné 

zakoupení preventivního radaru společně s jinou KMČ, vyhotovení studie + úprava 

prostoru u zastávky MHD, příp. vysazení keřů u kapličky na Sportovní ulici, úprava 

zasedací místnosti KMČ 

Finance na činnost KMČ (150 000,-Kč) - kalendář, nemilanské slavnosti, setkání 

s jubilanty, příspěvek organizacím v Nemilanech – KMČ tímto vyzývá nemilanské 

organizace, aby jejich zástupci přišli na jednání KMČ, požádali o příspěvek a 

informovali o své činnosti 

Finance na opravu chodníků a silnic (300 000,-Kč) – dokončení chodníku na 

Sportovní ulici u kapličky, dokončení chodníku na Kožušanské u kapličky, úprava 

Kopretinové ulice (vysypání makadamem), pokračování předláždění Lidické ulice 

 

Nové požadavky: 

 KMČ Nemilany zaslala odpověď radě města, že nesouhlasí s příspěvkem 30 000,-Kč na 

sběrovou sobotu, požaduje vyčíslení skutečných nákladů na sběrovou sobotu 

v Nemilanech, je ochotna zkrátit dobu sběrové soboty, příp. ubrat typ odevzdávaného 

odpadu, a tím ušetřit finance 

 KMČ Nemilany žádá informaci, proč došlo ke zúžení silnice v ulici U Sokolovny 

v místě mostu přes Nemilanku 

 KMČ Nemilany našla v tabulkách investičních akcí „zbudování poldru a retenční 

opatření“ v Nemilanech za 27 milionů korun – prosíme o prošetření příslušný odbor, 

zda jsou tato opatření stále aktuální (změna krajinné situace) 

 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se z důvodu jarních prázdnin koná až v pondělí  02. 

března 2020 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 

 


