
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 13 z jednání konaného dne 17. května 2021 

 

Jednání zahájeno: 18.00 hodin     Jednání ukončeno: 19.15 hodin 

Přítomni za KMČ: Radomír Děreš (předseda), Renata Pospiechová, Pavla Svobodová, 

Vlastimil Pavlík, Pavel Musil, Šárka Belšíková, Eva Pospíšilová, Zdeněk Kříž, Jan Opálka 

Jednání KMČ řídila Mgr. Renata Pospiechová 

 

 Na úvod se představil nový předseda KMČ R. Děreš a představil své priority 

(především získat podporu KMČ na rekonstrukci tréninkového hřiště na ulici U 

Sokolovny/Lidická a zbudovat víceúčelové hřiště, které by využívali i žáci místní ZŠ) 

 Akce blahopřání jubilantům za rok 2021 bude přeložena na podzim 

 Proběhlo jednání na Raisově ulici – rekonstrukce kontejnerového stání, objednávku 

zašle MMOL na TSMO, proběhne nacenění (informace pro KMČ) – finance 

z estetizace KMČ (odhadem cca 300 000,-kč) 

 Nemilanské slavnosti přeloženy na sobotu 18.09.2021 

 KMČ plánuje na rok 2022 kalendář s fotkami fauny a flory Nemilan – PROSÍME 

VŠECHNY OBČANY, KTEŘÍ RÁDI FOTOGRAFUJÍ, ABY NÁM DO KONCE 

ČERVNA 2021 POSLALI SVÉ FOTOGRAFIE (prosíme fotografy o fotky ze všech 

ročních období) 

 

Nové požadavky 

 KMČ upozorňuje na propadlý chodník v ulici Hviezdoslavova (rekonstruováno loni) 

 KMČ upozorňuje na dlouhodobý problém s poklopy na ulici Kožušanská – poklopy 

klepou při průjezdu aut 

 KMČ upozorňuje na možný zábor veřejného prostranství v ulici Kožušanská při 

probíhající výstavbě bytového domu  

 KMČ upozorňuje na zvýšený pohyb nákladních aut v ulici Kopretinová a nedodržování 

značení „Průjezd zakázán“ a současně žádá o informaci, jak bude řešena dopravní 

obslužnost této lokality při další plánované výstavbě domů 

 KMČ žádá o informace ohledně nahlášené černé skládky na soukromém pozemku 

v kacihájku (místní šetření provedl pan Jasinský), parc. č.  



 KMČ žádá o informaci, jak bude pokračovat výstavba cyklostezky směr Kožušany; dle 

poslední informace zaslané MMOL měla být cyklostezka směrem od Nemilan ve 

výstavbě již v roce 2020 

 KMČ upozorňuje na vpadlé kanalizační vpusti na Sportovní ulici 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 07. června 2021 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.  

 

 Mgr.Renata Pospiechová  

     KMČ č. 10 Nemilany  

 

  Zápis ověřila: Mgr. Šárka Belšíková  

   členka KMČ č.10 Nemilany 


