
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 6 z jednání konaného dne 03. srpna 2020  

 

Jednání zahájeno: 18.00 hodin     Jednání ukončeno: 19.00 hodin 

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

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

Hosté: p. Šustková 

Omluveni: Eva Pospíšilová 

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

 

 P. Šustková vznesla dotaz na další využití kulturního domu v Nemilanech, ráda by 

pokračovala v tancích seniorů, neví, zda to bude možné – KMČ požadovala na MMOL 

informace o dalším využití kulturního domu a navrhovala řešení 

 Po cyklostezce do Slavonína opět jezdí automobily – podnět předán MP Olomouc 

 Rada města schválila konání sběrových sobot v tomto roce, celkem bude 5 sobot po 

čtyřech stanovištích, doba bude zkrácena na 3 hodiny – časový harmonogram (data) 

bude v nejbližší době zveřejněn 

 Ve dnech 03.08. – 14.08. bude uzavřeno detašované pracoviště v Nemilanech 

(dovolená) 

 Lavička na zastávce MHD v Nemilanech bude vyměněna na náklady MMOL 

 Předsedkyně KMČ Nemilany se zúčastnila jednání o úpravě „návsi“ v Nemilanech 

(proběhlo 21.07. na MMOL); KMČ Nemilany by ráda upravila prostor návsi: jde nám o 

návrh řešení, jak prostor zkrášlit, upravit, zpříjemnit pro občany, nechceme zasahovat 

do chodníků, cest a zastávek, jen např. upravit zeleň, přidat estetické prvky, vyměnit 

inventář, zbourat betonovou zídku, příp. navrhnout vodní prvek, herní prvek pro děti – 

vše dle zvážení a návrhu architektek; KMČ by tuto akci realizovala po částech ze svých 

financí v následujících letech 

 KMČ Nemilany a MMOL svolává veřejné projednání úpravy „návsi“ (prostor 

mezi zastávkami MHD, detašovaným pracovištěm a bývalou Jednotou) – dne 

08.09. od 17 hodin v ZŠ Nemilany, přítomni budou zástupci dotčených odborů 

MMOL, členové KMČ a architektky – prosíme zájemce z řad občanů o účast 

 KMČ apeluje na občany, aby velkoobjemový odpad odváželi do sběrových dvorů 

(zdarma) a nedávali ho ke kontejnerům – dbejme prosím společně o čistotu Nemilan 

 KMČ plánuje setkání jubilantů 19.09.2020 od 10 hodin v ZŠ Nemilany 



 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 

 P.Zenglerová upozornila KMČ na novou vyhlášku o parkování/stání vozidel na veřejné 

zeleni, lze snáze postihovat 

 P. Chlapík si stěžoval na sečení trávy v Nemilanech 

 P. Málková vznesla dotaz na vyhlášku o rušení klidu o víkendech a svátcích – 

v Olomouci taková vyhláška není, existuje pouze vyhláška o rušení nočního klidu: 

KMČ Nemilany apeluje na občany, aby se vzájemně nerušili sekáním trávy, dřeva a 

jiným hlukem o svátcích a nedělích, buďme ohleduplní 

 

Nové požadavky: 

 KMČ prosí o informace k nově nainstalovanému rozhlasu/signálnímu systému – odkdy 

bude fungovat?  

 KMČ upozorňuje na nebezpečnou situaci na cyklostezce do Slavonína, pokud je hodně 

vzrostlá tráva v příkopech podél cyklostezky, příkopy nejsou vidět – prosíme o dodání 

sloupků či jiného upozornění 

 KMČ upozorňuje na několik výtluků na cyklostezce podél Nemilanky v ulici Janíčkova 

 KMČ žádá informace ohledně kulturního domu, příp, by ráda k této problematice 

svolala jednání 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 07. září 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 


