
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 5 z jednání konaného dne 01. června 2020  

 

Jednání zahájeno: 18.00 hodin     Jednání ukončeno: 19.10 hodin 

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

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

Hosté: Městská policie Olomouc 

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

 

 Nemilanské slavnosti jsou přesunuty na 19.09.2020 

 Studii o řešení „návsi“ = okolí detašovaného pracoviště a konečné zastávky bude 

konzultována s příslušnými odbory MMOL 

 KMČ obdržela stížnost p. Bačové  z Božkovy ulice na stav vozovky – postoupeno 

KMČ Slavonín (v jejich spádu) 

 Návštěva předsedkyně KMČ Nemilany na radě města Olomouce je plánována na 

23.listopadu 2020 

 Od kapličky na Sportovní ulici byl ztracen klíč, p. Pavlík bude konzultovat s příslušným 

odborem MMOL a příp, nechá vyrobit nové klíče – odsouhlaseno hrazení z rozpočtu 

KMČ; PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 KMČ obdržela rozpočet sběrových sobot od TSMO (souhrn za celý rok) 

 KMČ plánuje kalendář na rok 2021 – 14 denní či týdenní stolní kalendář, námětem 

budou obrázky dětí MŠ a žáků ZŠ 

 KMČ plánuje na rok 2022 kalendář s fotkami fauny a flory Nemilan – PROSÍME 

VŠECHNY OBČANY, KTEŘÍ RÁDI FOTOGRAFUJÍ, ABY NÁM DO ČERVNA 

2021 POSLALI SVÉ FOTOGRAFIE (prosíme fotografy o fotky ze všech ročních 

období) 

 

Pošta 

 Lidická 20 – přistaven kontejner, omezení pohybu chodců, výkop v termínu 01.06. – 

10.07. 

 Česká čtvrť – částečná uzavírka na 1 den v termínu 15.-17.06. 

 Rada města neschválila žádost ROMZA a.s. na odkup pozemku poblíž Nedvězí  - 

v oblasti navržen lokální biokoridor 

 



 

Nové požadavky: 

 Prosíme MMOL o informaci, jak pokračuje práce na budování cyklostezky do Kožušan 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 13. července 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 


