KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 6 z jednání konaného dne 13. července 2020
Jednání zahájeno: 18.00 hodin

Jednání ukončeno: 19.20 hodin

Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Pavla Svobodová,
Vlastimil Pavlík, Jan Opálka, Eva Pospíšilová, Pavel Musil, Šárka Belšíková
Hosté: Městská policie Olomouc, p. Zenglerová, p. Pácl, p. Petrovan
Omluveni: Veronika Ingrová
Jednání KMČ řídila předsedkyně, Mgr. Renata Pospiechová; program jednání – viz příloha


Stížnost občanů na opakované nedodržování jízdy po kruhovém objezdu u kapličky na
Kožušanské ulici – předáno MP Olomouc



Stížnost občanů na parkování firemních aut a zhoršení průjezdu u domu Kožušanská 6 –
předáno MP Olomouc



Stížnost občanů na špatné parkování v ulicích Nemilan, kdy nejsou dodržovány
zákonné normy pro průjezd vozidel IZS – KMČ apeluje na občany, kteří mají možnost
parkovat ve svých vjezdech či garážích, ať tak činí a přispějí tak k plynulému provozu
v ulicích



Stížnost p.Zenglerové na sekání trávy v Nemilanech, tráva ulpívá na fasádě domu, je
nedostatečně uklizena, seče se málo, tráva je příliš vzrostlá – řešeno s odborem zeleně
MMOL a TSMO, předány informace ohledně plánu sečení



Svoláno jednání ohledně studie „návsi“ na 21.07.2020 od 14 hodin v budově MMOL,
přítomni zástupci dotčených odborů, architektka – za KMČ bude přítomna paní
předsedkyně



Cyklostezka z Nemilan do Kožušan bude realizována v období duben - červen 2021,
v současné době probíhá stavební řízení k vydání stavebního povolení



Kulturní dům v Nemilanech: KMČ ve spolupráci se Sokolem Nemilany je schopna
zajistit správce objektu, který by se o kulturní dům staral a dále ho pronajímal
zájemcům z řad občanů i organizací – KMČ by ráda svolala jednání k této situaci



KMČ plánuje drobné opravy v zasedací místnosti KMČ a detašovaného pracoviště
(výmalba, doplnění či obnova inventáře)



V parku na Lidické ulici se budou kácet 2 lípy a 2 javory, bude proveden bezpečnostní
ořez dalších stromů – informace z odboru městské zeleně MMOL



Ve dnech 13.07. – 21.08.2020 nebudou obsluhovány obě zastávky tramvají na Náměstí
hrdinů z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky



Ve dnech 13.07. – 24.07. bude uzavřeno detašované pracoviště v Nemilanech
(dovolená)



Ministerstvo obrany schválilo pomník v parku na Lidické ulici jako pietní místo – KMČ
schválení potřebuje k opravě a doplnění pomníku



KMČ bude požadovat skácení suchého smrku u nádraží v Nemilanech (zřejmě pozemek
Železniční správy)



KMČ chystá kalendář na rok 2021 s obrázky dětí z mateřské školy v Nemilanech



KMČ apeluje na občany, aby velkoobjemový odpad odváželi do sběrových dvorů
(zdarma) a nedávali ho ke kontejnerům – dbejme prosím společně o čistotu a
estetičnost Nemilan



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


MMOL provedl průzkum mezi KMČ ohledně sběrových sobot (zda proběhly, jak byly
financovány, zda o ně nadále mají KMČ zájem apod.) – odpověď zaslala paní
předsedkyně: KMČ má stále o sběrovou sobotu zájem



Na MMOl bude nahlášena žádost o výměnu lavičky na zastávce MHD v Nemilanech

Nové požadavky:


KMČ by ráda svolala jednání ohledně spravování kulturního domu v Nemilanech



Prosíme o odstranění trávy z chodníků v Nemilanech, především na chodníku na mostě
nad železnicí – bude předáno TSMO



Prosíme odbor zeleně MMOL o prošetření stavu dvou akátů u konečné zastávky MHD
v Nemilanech (výstupní místo) – stromy jsou navrtány a schnou + odstranění pahýlu
stromu v zatáčce v ulici Česká čtvrť



KMČ

upozorňuje,

že

došlo

k opětovné

změně

značení

na

křižovatce

Jižní/Zolova/Kyselovská ve Slavoníně – obnovena značka „Dej přednost v jízdě“;
původní odstranění značení bylo zdůvodněno přehlednější situací zejména pro vozy
MHD (aby dlouhý kloubový autobus nemusel stát v křižovatce a blokovat provoz), nyní
značka obnovena – žádáme zdůvodnění a zároveň upozorňujeme na to, že se od září
chystá přestavba ZŠ Slavonín a v místě se bude pohybovat technika



KMČ upozorňuje na více než rok rozkopaný chodník před domem Lidická 32 – prosíme
o šetření, zda stavba domu pokračuje a kdy bude chodník uveden do původního stavu



KMČ žádá výměnu dopravního zrcadla v zatáčce na Lidické ulici při vjezdu do
Nemilan od Slavonína – zrcadlo je poškozené



KMČ upozorňuje na nerovnost povrchu na cyklostezce do Nedvězí, žádáme o doplnění
dopravního značení „nerovnost vozovky“, zejména ve směru od Nedvězí, kde asfalt
přechází v panely



KMČ prosí o informaci o nájmu tréninkového hřiště v Nemilanech, zda je stále
v pronájmu FK Nemilany, nebo již spadá pod město – občané si stěžují na vysokou
neposečenou trávu

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 3. srpna 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

