KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 9 z jednání konaného dne 25. ledna 2021 – proběhlo online (Zoom)
Jednání zahájeno: 18.00 hodin

Jednání ukončeno: 18.55 hodin

Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Pavla Svobodová, Vlastimil Pavlík,
Pavel Musil, Šárka Belšíková, Veronika Ingrová, Eva Pospíšilová
Omluveni: Jan Opálka
Jednání KMČ řídila předsedkyně, Mgr. Renata Pospiechová


MP Olomouc předán k šetření podnět p.Dokládalové o otevřeném poklopu kanalizace
v lesíku za Hakenovou ulicí směrem na Nemilany



Odpadky v kacihájku a lesíku u bikeparku budou TSMO uklízet na jaře v rámci akce
„Ukliďme Česko“ – prosíme všechny občany, aby nezakládali v přírodě černé
skládky, nevyhazovali odpadky v přírodě a dbali o pořádek a čistotu ve svém okolí,
úklid je hrazen z financí nás všech a podobné jednání je naprosto odsouzeníhodné!



Dle informací o z odboru zeleně MMOL budou v zimním období skáceny v parku
v Nemilanech tři stromy (lípa, javor, jasan) z důvodu uschnutí



Od 01.února 2021 by v celé Olomouci měl být funkční nový signální systém a rozhlas
ve všech městských částech – prosíme občany, pokud by se vyskytly jakékoli problémy
s rozhlasem, aby je hlásili na mail: rozhlas@olomouc.eu



KMČ nahlásila na Povodí Moravy opětovně postavenou bobří hráz na Nemilance
směrem ke Kožušanům (občané si také stěžují na zatopení sklepy)



V únoru 2021 proběhne jednání na MMOL ohledně I. fáze studie Nemilanského
trojúhelníku – za KMČ se zúčastní paní předsedkyně



Na odbor investic byla v prosinci zaslána žádost k zahájení rekonstrukce Raisovy ulice
(vyjmutí z projektu, nacenění), KMČ plánuje ze svého rozpočtu začít rekonstrukcí místa
pro kontejnery – bude hrazeno z peněz na estetizaci prostředí



Rozpočet KMČ v roce 2021: 135 000,-Kč na provoz, 200 000,-Kč na opravu
komunikací a chodníků, 300 000,-Kč na estetizaci prostředí – KMČ projednala
návrhy na využití finančních prostředků, příště budou návrhy dále prodiskutovány a
schváleny



v souvislosti s rozpočtem KMČ vyzývá místní organizace, které by chtěly přispět
z rozpočtu na svou činnost, aby si podaly žádost v nejbližším možném termínu



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)

Došlá pošta:


Žádost o prodej pozemku parc. č. 246/1, spisová značka S-SMOL/209337/2020
/OMAJ/ Lex – KMČ jednohlasně nesouhlasí s prodejem pozemku: PRO 0, PROTI 8,
ZDRŽEL SE 0; KMČ upozorňuje, že se na tomto pozemku nachází veřejně užívané
prostory, jako jsou chodníky, lavičky, veřejné osvětlení i zastávka MHD, proto není
možné prodat jej do soukromého vlastnictví

Nové požadavky:


KMČ Nemilany by ráda získala informace od odboru životního prostředí, jak pokračuje
či dopadlo šetření ohledně nedovolené skládky (převážně stavební suť) na soukromém
pozemku v kacihájku



KMČ Nemilany upozorňuje v souvislosti se žádostí o prodej parcely č.246/1, že se na
tomto pozemku nacházejí chodníky, které nejsou v majetku MMOL, a proto bylo
opakovaně znemožněno KMČ usilovat o jejich opravu (chtěli jsme financovat z peněz
na opravu komunikací) – KMČ žádá o sdělení, zda se v řešení této záležitosti dále
pokračuje (vlastník chodníků není znám, vznikly zřejmě v „Akci Z“ při stavbě Jednoty
a dokumentace není k dohledání)

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 15. února 2021 v 18:00 hod. online přes
aplikaci Zoom, nebo osobně 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

