
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 4 z jednání konaného dne 18. května 2020  

 

Jednání zahájeno: 18.00 hodin     Jednání ukončeno: 19.30 hodin 

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

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

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

 

 Shrnutí informací o situaci během nouzového stavu v ČR (z důvodu koronaviru) – 

KMČ vytvořila informační letáky do všech domácností v Nemilanech, nabídnuta pomoc 

občanům; za spolupráci děkujeme p. Páclovi 

 Pozemek v kacihájku - několik občanů upozornilo na pokácení stromů, vyklučení 

kořenů a navezení několika tun suti na pozemek v kacihájku; jedná se o soukromý 

pozemek, situaci monitoruje správa Lesů Olomouc, MMOL i KMČ Nemilany; dle 

informací „majitele“ pozemku zde bude zřízena provizorní ubytovna pro dělníky – 

KMČ upozorňuje, že pozemek není napojen na vodovodní řád ani kanalizaci, stojí navíc 

zřejmě na popílku navezeném sem kdysi k odsíření, podloží je tedy nestabilní a 

hygienicky nevyhovující 

 Setkání jubilantů bude přesunuto na podzim – termín bude stanoven dle aktuální situace 

 Nemilanské slavnosti budou přesunuty na podzim – nový termín je 19.09.2020  

 Na Kopretinové ulici bylo provedeno místní šetření za účasti pracovníka MMOL – 

vyfoceny černé skládky, upozornění na možné skládky nebezpečného odpadu, bude 

řešeno přes Oddělení odpadového hospodářství MMOL 

 Informace o přestavbě základní školy ve Slavoníně, dvě třídy budou od září na 

přechodnou dobu přesunuty do Nemilan (do ZŠ Nemilany a do klubovny TOM Turů)  

 KMČ byly zkráceny finance na estetizaci o 150 000,-Kč z důvodů koronavirové krize 

 V dubnu 2020 byly opraveny hodiny na základní škole, opravu hradila KMČ a základní 

škola 

 Z financí na estetizaci bude provedena architektonická studie na úpravu prostoru kolem 

zastávky MHD a detašovaného pracoviště v centru obce, studie bude hotová v září 2020 

a předložena členům komise k připomínkování 

 Pan Opálka zprostředkoval stížnost p. Syslové na opravu chodníku z Lidické ulice 

směrem k mateřské škole, p. Syslová má obavu, aby odvodnění nebylo směřováno do 

její zahrady – chodník bude opraven, pracovníci TSMO budou na celou situaci 

upozorněni 

 Diskuze o kontejnerech na smíšený odpad v ulici Česká čtvrť a sběru železa 



 p.Pácl (dotaz emailem) – stížnost na opakované pálení trávy v zahrádkách u Janíčkovy 

ulice; v Olomouci neexistuje vyhláška upravující pálení trávy, lze pouze zahájit 

občansko-právní spor 

 p.Pácl (dotaz emailem) – stížnost na drony nad domy a zahradami soukromých osob; 

provoz dronů řídí Úřad pro letectví ČR, stížnosti lze směřovat na tento úřad nebo 

zprostředkovaně skrz Policii ČR (pomůže značit si termín letu dronů, směr letu, 

případně samozřejmě zjistit majitele dronu) 

 

Pošta 

 odpověď z MMOL: nutná oprava mostu přes Nemilanku v ulici U Sokolovny, řeší 

MMOL, zúžení průjezdu z důvodu snížení nosnosti mostu 

 informace z MMOL a TSMO: termín prvního sečení trávy se posunuje na neurčito dle 

aktuálních meteorologických podmínek, situace monitorována 

 odpověď z MMOL: přesun konečné zastávky MHD – v roce 2021 bude radě města 

podán záměr na zpracování podrobnější projektové dokumentace  

 

Nové požadavky: 

 Prosíme SNO, zda by v letních měsících nemohlo být vymalováno detašované 

pracoviště, vyměněny žárovky, příp. některé skříňky, odvezeny přebytečné stoly 

v místnosti pro KMČ atd. 

 Požadavek na ořez větve na Lidické ulici v parku – bude zasláno skrze formulář na 

webových stránkách TSMO 

 Požadavek na vyčištění odpočívky na Povelské ulici – bude zasláno skrze formulář na 

webových stránkách TSMO 

 Prosíme MMOL o informace ohledně sběrových sobot 

 Žádáme o dosečení trávy kolem Nemilanky od Lidické ulice dále 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí  01. června 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 


