
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 12 z jednání konaného dne 12. dubna 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, Zdeněk Kříž 

Jednání KMČ řídila předsedkyně, Mgr. Renata Pospiechová 

 

 Projednán rozpočet – upřesnění opravy chodníků a silnic, KMČ se shodla na opravě 

chodníku v ulici Česká čtvrť (směrem od MŠ chodník vlevo), v letošním roce bude 

opravena část chodníku a vyměněny obruby do výše 200 000,-kč  

 KMČ se rozhodla zatím neinvestovat do další opravy kapličky na Kožušanské ulici, dle 

MMOL je nutný statický posudek stavby  

 Dle sdělení TSMO nebude v letošním roce zorganizována tradiční sběrová sobota – 

KMČ zváží dle stavu svých financí, zda ji zaplatí (jednalo by se o podzimní termín) 

 Požadavek občanů na informace ze strany TSMO o čištění silnic kvůli odstavení aut 

 Občané upozorňují na výstavbu bytového domu v ulici Kožušanská – zničená zeleň, 

znečištěná silnice, občasný zábor a nemožnost projet vozidlem 

 KMČ byla informována ze strany občanů o prodloužení stavebního povolení na 

rekonstrukci Raisovy ulice do roku 2023 

 KMČ řeší stížnosti mnoha občanů na provoz motorek v oblasti kacihájku a na dalších 

pozemcích směrem k dálnici – motorkáři svým pohybem ohrožují chodce na 

cyklostezce do Nedvězí, obtěžují zvýšeným hlukem, jezdí na neoznačených motorkách 

v přírodě – podnět na prošetření situace podán MPO i Policii ČR 

 Předsedkyně KMČ Mgr. Pospiechová informovala členy o svém rozhodnutí rezignovat 

na post předsedkyně z důvodu velkého pracovního nasazení 

 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: 

 Ve věci - spisová značka: S-SMOL/045457/2021/OMAJ/Kra - KMČ Nemilany nesouhlasí 

s prodejem pozemků, upozorňuje na možnou další výstavbu rodinných domů bez potřebné 

infrastruktury– PRO 1, PROTI 5, ZDRŽELI SE 2 

 

Nové požadavky 

 KMČ žádá TSMO o včasnou informaci o čištění chodníků a silnic, aby občané mohli 

odstavit svá vozidla (KMČ by ráda s předstihem vyhlásila místním rozhlasem) 

 KMČ upozorňuje odbor zeleně na provoz motorek v kacihájku a okolí (u cyklostezky na 

Nedvězí za Kopretinovou ulicí), jsou zde vykácené dřeviny, rozježděná zeleň, uměle 

udělané trasy a překážky pro motorkáře – žádáme o místní šetření 

 KMČ upozorňuje na neustále se rozšiřující výstavbu nových domů a bytů v Nemilanech, 

aniž by byla řešena infrastruktura a dále související záležitosti (nedostatek parkovacích 

míst, neúměrně zvýšený provoz na místních komunikacích včetně obytných zón, chybějící 

inženýrské sítě, nezpevněné komunikace, kapacita ZŠ a MŠ?) – množí se stížnosti místních 

občanů; rozvoj města a jeho okrajových částí je nevyhnutelný, ale v tomto případě působí 

naprosto neorganizovaně 

 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 03. května 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 


