
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 11 z jednání konaného dne 08. března 2021 – proběhlo online (Zoom) 

 

Jednání zahájeno: 18.00 hodin     Jednání ukončeno: 19.15 hodin 

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

Pavel Musil, Šárka Belšíková, Veronika Ingrová, Eva Pospíšilová, Zdeněk Kříž 

Omluveni: Jan Opálka 

Jednání KMČ řídila předsedkyně, Mgr. Renata Pospiechová 

 

 Projednán rozpočet KMČ, estetizace a oprav chodníků – upřesnění položek, diskuze 

(např. oprava kapličky na Kožušanské ulici, oprava Raisovy, Kopretinové, chodník  U 

Sokolovny – nelze opravit, není v majetku MMOL); schválen příspěvek na akce Sokola 

– PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 Informace z jednání o Nemilanském trojúhelníku – paní předsedkyně; diskuze o použití 

povrchových úprav, typ povrchu, výsadba zeleně, problematika lučních výsadeb, 

vyvýšené záhony, typy laviček, obložení studny u zastávky MHD, stojan na kola u 

detašovaného pracoviště apod. 

 Informace z jednání o cyklostezce Nemilany-Nedvězí – paní předsedkyně; rekonstrukce 

povrchu a překrytí panelů recyklátem a asfaltem, šíře vozovky, oprava železničního 

přejezdu, kácení náletových dřevin, omezení provozu motorových vozidel; jedná se o 

úsek od kříže na Kopretinové ulici po boží muka za kacihájkem 

 Akce Ukliďme Česko se bude konat 27.03.2021 v celé České republice za podmínek, 

jaké dovolí nouzový stav 

 Na Kožušanské ulici bude skácena sakura ohrožující bezpečnost kolemjdoucích, do 

listopadu 2022 bude vysazena nová (sdělení odboru zeleně MMOL) 

 Bobří hráz na Nemilance, problematika proběhla médii, řeší Povodí Moravy (hráz lze 

uvolnit jen v určitém období, bobr je chráněný živočich) 

 KMČ upozorňuje na nelegální „skládku“ u sv. Kryštofa nad dálnicí (pytle s cementem, 

gauč) a prosí TSMO o odstranění 

 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. Lukovský (Povelská ulice) – žádost o stanovisko 

k vybudování vjezdu, KMČ nemá námitek, ale nepřísluší jí žádost posuzovat; panu 

Lukovskému odeslány kontakty na příslušné úředníky MMOL 

  Ve věci - spisová značka: S-SMOL/027813/2021/OMAJ/Ind; pacht předzahrádky na ulici 

Česká čtvrť - KMČ Nemilany nemá námitky proti pachtu; KMČ upozorňuje, že je 

zpracována studie dopravní obslužnosti a parkování v ulici Česká čtvrť, která se může 

dotčených pozemků týkat, proto doporučujeme opravdu jen pacht a ne prodej pozemku – 

PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 12. dubna 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 


