
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC – NEMILANY 

Zápis č. 16 z jednání konaného dne 9. 8. 2021 

 
 
Přítomni za KMČ: Děreš Radomír (předseda), Mgr. Veronika Ingrová, Ing. Pavel Musil, Jan Opálka, 

Vlastimil Pavlík, Mgr. Renata Pospiechová, Eva Pospíšilová, Mgr. Pavla Svobodová 

Omluveni: Zdeněk Kříž, Mgr. Šárka Belšíková 

Jednání KMČ řídil: Radomír Děreš 

Hosté: Jiří Pácl 

 

Zahájení schůze, usnášeníschopnost, schválení programu schůze, určení zapisovatele a volba 

ověřovatele zápisu. 

 

Došlá pošta: 

1. Vyjádření k požadavku umístění značky „Průjezd zakázán“: ODUR vyhodnotil umístění 

jako neopodstatněné, komunikací projíždějí pouze místní obyvatelé, kteří situaci znají. 

Komise s tímto zdůvodněním nesouhlasí a žádá o místní šetření za účasti členů komise. 

2. Vyjádření k požadavku o obnovu chodníku na Kožušanské ulici: chodník není zaevidován 

v mapách, proto nelze obnovit; bylo by nutné zhotovit projekt a vybudovat ho znovu. 

3. Byla zhotovena projektová dokumentace na první fázi rekonstrukce Raisovy ulice 

(kontejnerové stání) – předáno p. Čechovi (Technické služby) k nacenění realizace. 

4. Projednán dotaz p. Stančíka ohledně výstavby rodinného domu – doporučujeme 

projednat na MmOl; odpoví předseda. 

5. Projednán dotaz p. Štěpánové k pořádání kulturních akcí v Nemilanech – na fotbalovém 

hřišti probíhají každý víkend akce s živou hudbou, také na sokolském hřišti bývá živá 

hudba; odpoví předseda. 

 

Nové požadavky: 

6. Žádáme o pročištění koryta Nemilanky od Lidické ulice směrem k Moravě. 

7. Opět upozorňujeme na díru v komunikaci na ulici Česká čtvrť (výjezd na Lidickou ulici 

poblíž MŠ) – požadujeme její opravu po skončení stavebních prací na železnici. 

8. Žádáme o ořez stromů na ulici Kožušanská a údržbu růží na ulici Povelská. 

9. KMČ stále nedostala stanovisko k požadavku na údržbu zeleně – ořezání lip u MŠ (viz 

zápis č. 14 ze 7. 6. 2021). 

10. Žádáme o odstranění suchých větví nad dětským hřištěm v parku, které mohou ohrozit 

občany a také o nahrazení suchého stromku u pomníku v parku novým. 

 



Ostatní: 

11. Proběhla úspěšná zkouška nového rozhlasu – je funkční. 

12. Bude svoláno finální jednání s architektkami k rekonstrukci „nemilanského trojúhelníku“. 

13. Upozorňujeme občany, že ve středu 11. 8. od 7:30 do 17:30 bude v Nemilanech odstávka 

elektřiny; bude vyhlášeno rozhlasem. Dodavatel na chystané odstávky upozorňuje občany 

prostřednictvím emailu, pokud ho má ve své evidenci. 

14. Výluka vlaku potrvá do pátku 13. 8. 

15. V září proběhne setkání jubilantů (70, 75 a 80 let) – termín bude upřesněn na pozvánkách. 

 

16. KMČ zve občany na Nemilanské slavnosti, které proběhnou dne 18. 9. – kulturní program 

bude zajištěn na fotbalovém i sokolském hřišti; bližší informace budou na plakátech. 

 

17. Prosíme občany, kteří mají zájem přispět fotografiemi do kalendáře na příští rok, aby je 

poslali do konce srpna na adresu pavla.sv@centrum.cz. Téma fotografií: fauna a flora 

Nemilan. 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná 6. 9. 2021 v 18 hod. v budově detašovaného pracoviště 

MmOl, ul. Lidická 31. 

 

Zápis zapsala: Mgr. Pavla Svobodová 

Zápis ověřil: Radomír Děreš, předseda KMČ 
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