KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 8 z jednání konaného dne 07. září 2020
Jednání zahájeno: 18.00 hodin

Jednání ukončeno: 19.30 hodin

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


MP Olomouc předána stížnost na opětovné jízdy aut přes cyklostezku do Slavonína
z Povelské ulice; domluva ohledně převádění dětí u ZŠ Slavonín; nahlášení akce Sokola



Hosté z Božkovy ulice by rádi vyřešili přívod pitné vody, současná voda ve studních je
dle rozborů nevyhovující; celkový stav Božkovy ulice je problematický, chybí
inženýrské sítě (vodovodní řád, kanalizace, veřejné osvětlení), dále je v neúnosném
stavu příjezdová komunikace, kterou navíc hojně využívají návštěvníci Bikeparku –
místní občané jsou dokonce ochotni se finančně spolupodílet na přívodu pitné vody;
KMČ Nemilany jejich aktivitu podporuje, bydlí zde stále více lidí a stížností přibývá;
KMČ Nemilany bude iniciovat schůzku dotčených osob a zástupců KMČ Nemilany a
KMČ Slavonín



Dne 05.08.2020 byla na katastru Nemilan provedena inventarizace studní



KMČ Nemilany zašle dotaz na oddělení evidence majetku na možné vymalování kaple
na Kožušanské ulici zvenku (financování)



Sběrová sobota se bude konat 10.10.2020 v čase 8 – 11 hodin, stanoviště odpadu
tradičně u obchodu na Povelské ulici



Prosba o odvodnění chodníku u MŠ do školní zahrady – projednáno s p. Páclem



Ve dnech 15.,17.,22. a 23.09. 2020 se vždy od 18 hodin koná veřejné projednávání
konceptu parkovací politiky města – pro Nemilany je určen poslední termín 23.09.2020



Dne 16.09.2020 se od 17 hodin koná v Oranžerii ve Smetanových sadech veřejné
projednávání ke strategii zeleně na území města Olomouce



KMČ Slavonín zve na Pohádkový les pro děti v neděli 20.09.2020 od 14 hodin, přístup
z ulice Hakenova



Dne 26.09. 2020 se koná hvězdicová cyklojízda primátorů měst Olomouc, Přerov a
Prostějov, start od radnice na Horním náměstí v 9.00 hodin



TJ Sokol Nemilany zve na Sokolský běh republiky + lampionový průvod k výročí
vzniku Československa dne 28.10. 2020 (běh od 13.30, průvod v 17 hodin)



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


Žádost o nájem nemovitých věcí (pozemek parc.č.659 a 661/2), spisová značka SSMOL/173877/2020/OMAJ/Bel – KMČ nemá námitky (PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE
0)



Žádost o pacht nemovité věci (pozemek parc.č.1084/2), spisová značka SSMOL/195035/2020/OMAJ/Peň – KMČ nemá námitky (PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL
SE 0)



Žádost

o

pacht

nemovité

věci

(pozemek

parc.841),

spisová

značka

S-

SMOL/048589/2020/OMAJ/Suc – KMČ nemá námitky (PRO 9. PROTI 0, ZDRŽEL
SE 0); k možným budoucím pachtům nemáme námitek, prosíme jen o udržování
pozemku aktuálním majitelem (např. sečení trávy, nezakládat skládku apod.) – lze
zanést do smlouvy

Nové požadavky:


KMČ Nemilany upozorňuje na dlouhodobě nevyhovující stav Božkovy ulice a
příjezdové cesty k Bikeparku, který využívá stále více lidí; zároveň zde není vyřešeno
parkování pro konající se akce



KMČ Nemilany prosí radu města o vyjádření k pomníku v místním parku, tento bod byl
dle našich informací stažen z jednání



KMČ Nemilany prostřednictvím paní předsedkyně zaslala stížnost na odbor ochrany, od
jara nemá KMČ k dispozici žádné informace ohledně nově nainstalovaného rozhlasu
(signálního systému), v části Nemilan navíc nefunguje starý rozhlas – žádáme o zaslání
informací (kdy bude systém funkční, kdo je kompetentní ho obsluhovat, jak celý systém
funguje)



KMČ Nemilany žádá o informace ohledně výměny pouličního osvětlení v Nemilanech
– bylo by velmi vhodné informovat KMČ o podobných akcích v jejím působišti



KMČ Nemilany upozorňuje na poškozenou odpočívku pro cyklisty na Povelské ulici
(znečištěno, vypáleny nacistické symboly)



KMČ Nemilany upozorňuje na nedořešený odtok vody a volně položené betonové části
na Janíčkově ulici



KMČ Nemilany prosí o informaci k veřejným stojanům pro kola – občané si stěžují na
nedostatek volných míst kvůli sdíleným kolům

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 05. října 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

