
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 8 z jednání konaného dne 05. října 2020  

 

Jednání zahájeno: 18.00 hodin     Jednání ukončeno: 19.10 hodin 

Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Pavla Svobodová, Vlastimil Pavlík, 

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

Omluveni: Zdeněk Kříž 

Hosté: p. Pácl 

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

 

 MP Olomouc budou předány tyto podněty: v sobotu odpoledne a večer se v odpočívce 

pro cyklisty na Povelské ulici shlukuje (nejen) místní mládež a odpočívku ničí (hanlivé 

nápisy, nacistické symboly, poškozování nožem, ohněm); shlukování osob u obchodu 

na Povelské ulici – konzumace alkoholu na veřejnosti, navíc nedaleko školy 

 Dne 23.09.2020 se konalo jednání na MMOL ohledně dalšího využití kulturního domu 

v Nemilanech – KD byl do nájmu a správy nabídnut Sokolu Nemilany (což KMČ plně 

podporuje) s tím, že by se dále mohl pronajímat třetím osobám či spolkům za účelem 

kulturního, sportovního či dalšího vyžití (oslavy, plesy, cvičení, setkání seniorů, tance 

seniorů, koncerty, atd.); je potřeba dořešit rekonstrukci sociálního zařízení 

 Pomník obětem války v nemilanském parku – přímo na místě proběhlo koncem září 

jednání s panem náměstkem Konečným, za účasti p. Pospiechové a Belšíkové z KMČ 

Nemilany; vzhledem k tomu, že návrh KMČ Nemilany doplnit stávající pomník o desku 

s nápisem o věnování obětem obou světových válek vzbuzuje kontroverze, rozhodla se 

KMČ Nemilany dále o jakoukoli formu pomníku obětem války neusilovat – hlasování: 

PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 Problematika provozu sdílených kol a koloběžek – KMČ Nemilany byla oslovena 

panem náměstkem Pelikánem k vyjádření názoru: KMČ upozorňuje na nedořešené 

parkování kol, které blokují místa na kola občanů tím, že využívají městský mobiliář, 

kontroverzně je vnímána jízda na koloběžce po chodníku mezi chodci (cítí se ohroženi), 

navíc koloběžky parkují kdekoli a často vadí chodcům v bezpečném průchodu po 

chodníku – vyjádření zasláno panu náměstkovi 

 KMČ Nemilany schválila další finance paním architektkám za zpracování studie k tzv. 

nemilanskému trojúhelníku a za práce s tím spojené (návrh plakátů a pozvánek na akci 

s veřejností, tisk, prezentace, cestovné atd.) – PRO 8, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 



 Občané města Olomouce budou vyzváni k participaci na estetizaci městských částí, 

mohou se zúčastnit listopadových schůzí KMČ či zaslat své návrhy mailem – jedná se o 

návrh na využití financí na estetizaci (např. oprava či doplnění městského mobiliáře, 

zeleň, odstranění černých skládek, oprava hřišť, soch, památek, chodníků) 

 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) 

 

Nové požadavky: 

 KMČ Nemilany upozorňuje na nutnost kontroly prací po výměně veřejného osvětlení 

na Raisově ulici – není doseta tráva, na některých místech zmizely obrubníky (u ZŠ 

Nemilany) 

 KMČ Nemilany upozorňuje, že na ulicích Janíčkova, Hviezdoslavova, Sportovní, 

Božkova nefunguje rozhlas a o novém signalizačním zařízení nemáme zprávu 

 

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 


