
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 2 z jednání konaného dne 02. března 2020  

 

Jednání zahájeno: 18.00 hodin     Jednání ukončeno: 19.15 hodin 

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

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

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

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

 

 Odstavené auto na Hviezdoslavově ulici již odklizeno na soukromý pozemek – 

informace od MP Olomouc 

 Informace z MMOL, žádosti o prodej pozemku S-SMOL/318987/2019/OMAJ/Bel 

nebylo ze strany rady města vyhověno 

 Akce Ukliďme Česko se letos koná 04.04.2020 – zúčastní se Lesní školka Sluněnka a 

Tom Tuři, předán kontakt na pracovníka TSMO, který akci zajišťuje 

 Setkání jubilantů se uskuteční v červnu 2020, termín bude upřesněn 

 KMČ usiluje o doplnění pomníku v parku o desku s nápisem o obětech světových 

válek, vizualizaci zpracovává pan kameník Beneš 

 Nemilanské slavnosti se budou letos konat 20.června 2020, organizace: p. Pospiechová, 

p.Kříž, p. Pácl; schůzka po skončení schůze KMČ 

 Dočasná změna otevírací doby detašovaného pracoviště (pouze středa), vyvěšeno na 

dveřích  

 Zaslat stanovisko ke kulturnímu domu (správce, nájemci – soukromé osoby i spolky, 

kauce, odměna správce)  - paní předsedkyně 

 Diskuze o rozpočtu, upřesnění výdajů na estetizaci 

 P.Pořízka – informace o činnosti Tom Turů a žádost o příspěvek na činnost – 

schváleno: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 P.Pácl – informace o činnosti Sokola a žádost o příspěvek na činnost – schváleno: PRO 

9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Pošta 

 Žádost o prodej S-SMOL/319482/2019/OMAJ/Peň (část parc. č. 668/2 a část parc. č. 

669/1 orná půda) – schváleno s výhradami: upozorňujeme na to, aby byl zachován 

přístup  k sousedním parcelám (např. 668/3, 669/2) a zvážit, zda by nebyl vhodnější 



pacht pozemku (v rámci zachování hospodaření na zem.půdě) PRO 6, PROTI 0, 

ZDRŽELI SE 3 

 

 

 

Nové požadavky: 

 Prosíme o opětovné vyvěšení cedule s názvem ulice Kopretinová – cedule leží u plotu 

v trávě (jde o přístup na Kopretinovou z Lidické ulice) 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí  06. dubna 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 

 


