KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 10 z jednání konaného dne 15. února 2021 – proběhlo online (Zoom)
Jednání zahájeno: 18.00 hodin

Jednání ukončeno: 19.10 hodin

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


Nahlášena změna otevírací doby pošty v Nemilanech – v úterý a pátek posunuto o
hodinu na čas 9.00 – 12.00 – vyvěšeno na poště i v obecní vývěsce; změna bude platná
do 30.06.2021



Na úterý 16.02. svoláno jednání o „Nemilanském trojúhelníku“ – bude představena I.
část architektonické studie – zúčastní se paní předsedkyně



Na úterý 23.02. svoláno jednání ohledně komunikace Nemilany – Nedvězí –
rekonstrukci řeší odbor dopravy a územního rozvoje – zúčastní se paní předsedkyně



Paní náměstkyně Kolářová zjišťovala tzv. zbytný majetek v městských částech (staré
klepače, sušáky na prádlo, zídky) – v Nemilanech se nic podobného určeného
k likvidaci nenachází



MMOL schválil nové podmínky užívání signálního systému a rozhlasu – podrobně
určeno, kdo smí hlásit ve které dny, kdo je zodpovědný, co bude obsahem hlášení,
podmínky provozu v případě obecného ohrožení obyvatel atd.



KMČ obdržela ke schválení, příp. doplnění dlouhodobý investiční plán MMOL, za
Nemilany zahrnuty akce: oprava Raisovy ulice (vydáno stavební povolení), vybudování
nové konečné zastávky u hřiště (studie), cyklotrasa Nemilany – Kožušany (v realizaci),
zateplení budovy a střechy ZŠ; bude doplněna akce Česká čtvrť (studie hotova)



Podnět pana Studeného – průtok Nemilanky pod vozovkou na Povelské ulici téměř
znemožněn, nutné vyčistit mříž – žádost odeslána na TSMO



Pan Pavlík předal informace ohledně bobří hráze směrem na Tovačov (Kožušany)



Úprava terénu kolem trati u zastávky ČD – dotaz, zda bude pokračovat, příp. zda bude
vybudován chodník



Rozpočet KMČ v roce 2021: 135 000,-Kč na provoz (setkání s jubilanty, kalendář
na rok 2022, Nemilanské slavnosti, příspěvky místním organizacím); 200 000,-Kč
na opravu komunikací a chodníků (chodníky Česká čtvrť, silnice u výjezdu Česká
čtvrť/Lidická, chodníky U Sokolovny, zpevnění recyklátem Kopretinová – bude
upřesněno podle vyčíslení nákladů), 300 000,-Kč na estetizaci

prostředí

(rekonstrukce Raisova – úprava kontejnerového stání, nátěr fasády kaplička
Raisova, oslavy 880 let Nemilan) – KMČ projednala a schválila návrhy na využití
finančních prostředků; PRO 7, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0


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:


Dopis na KMČ Nemilany p. Fill – dotaz na odstranění značky Průjezd zakázán na
Kopretinové ulici (žádala KMČ Nemilany) – jak žádost dopadla, bude dohledáno;
opětovné upozornění na zvýšený provoz v ulicích Kožušanská a U Sokolovny – řešeno
v minulosti s MP i dopravním inspektorátem PČR, v těchto ulicích nelze měřit rychlost,
značka obytná zóna, rekonstrukce Kožušanské proběhla, KMČ zvažuje opravu
chodníků v ulici U Sokolovny, omezení provozu je na odpovědnosti místních řidičů;
termín opravy Raisovy ulice – v letošním roce se započne rekonstrukcí místa pro
kontejnery; nová výstavba rodinných domů v ulici Kopretinová – dopravní obslužnost –
bude zaslán dotaz na MMOL



Žádost FK Nemilany o příspěvek na činnost klubu a závlahový systém hřiště –
projednáno komisí, prosíme o doplnění vyčíslení provozních nákladů, příp. konkrétně,
na co budou finance použity

Nové požadavky:


KMČ Nemilany požaduje informace ohledně vyřešení dopravní obslužnosti
Kopretinové ulice v souvislosti se vznikem nové zástavby (budování rodinných domů)
– dříve byla MMOl zvažována nová příjezdová obslužná komunikace?



KMČ Nemilany požaduje informace ohledně kulturního domu – nový nájemce,
podmínky nájmu, nutné opravy?



KMČ Nemilany upozorňuje, že na ulici Kopretinová není umístěn rozhlas (chybí
veřejné osvětlení)

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 1. března 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

