KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC – NEMILANY
Zápis č. 17 z jednání konaného dne 6. 9. 2021

Přítomni za KMČ: Radomír Děreš (předseda), Mgr. Šárka Belšíková, Mgr. Veronika Ingrová,
Zdeněk Kříž, Ing. Pavel Musil, Jan Opálka, Vlastimil Pavlík, Eva Pospíšilová, Mgr. Pavla
Svobodová
Omluveni: Mgr. Renata Pospiechová
Městská policie: p. Děreš
Jednání KMČ řídil: Radomír Děreš
Hosté: Jiří Pácl, Karolína Suchomelová
Zahájení schůze, usnášeníschopnost, schválení programu schůze, určení zapisovatele a volba
ověřovatele zápisu.

Došlá pošta:
1. 7. 9. 2021 v 8:30 proběhne pod dálnicí kontrolní den k zahájení další etapy cyklostezky
směrem do Kožušan – KMČ bere na vědomí.
2. Budou umístěny nové odpadkové koše na ul. Lidická a Kopretinová; KMČ souhlasí, ale
v případě koše u kříže na Kopretinové ulici žádá o citlivé umístění vzhledem k estetice
místa a také o pravidelné udržování čistoty v okolí.
3. 18. 9. se koná akce Ukliďme Česko – KMČ bere na vědomí.
4. KMČ obdržela rozpočet na vybudování nových kontejnerových stání na ulici Raisova . KMČ
navrhuje zrealizovat pouze část tohoto projektu – vydláždění plochy a přípravné prvky na
kovovou konstrukci. Žádáme o úpravu rozpočtu.
5. Odbor zeleně zaslal plán výsadby 10 stromů na ulici Lidická; KMČ s tímto řešením
nesouhlasí a navrhuje stromy vysadit raději podél cyklostezky směrem na Povel.

Nové požadavky:
1. KMČ upozorňuje na zarostlé chodníky – např. ulice Kožušanská, Lidická, Janíčkova;
žádáme o vyjádření, proč se chodníky neudržují.
2. KMČ opět upozorňuje na přerostlé větve stromů na Kožušanské ulici – požadujeme ořez
těchto stromů.
3. Žádáme Technické služby o informaci, kdy se začne s naplánovanou opravou chodníků na
ulici Česká čtvrť. Požadujeme zahájení tak, aby se realizace stihla dokončit do konce roku.

Ostatní:
1. Dotaz na státní policii, zda se v průběhu prázdnin nezvýšila kriminalita; byl zaznamenán
případ vloupání do zahrady. Zástupce městské policie informoval, že hlídka městské
policie pravidelně projíždí obcí, i v noci. Statistiky trestné činnosti vede státní policie.
2. Dotaz na městskou policii, jak se řeší problematika pálení na zahradách. Pokud někdo pálí
na zahradě větší množství odpadu, doporučuje se nahlásit to předem HZS. Kouř by neměl
nadměrně obtěžovat sousedy. Prosíme všechny o ohleduplnost k ostatním i k životnímu
prostředí.
3. Byly vzneseny připomínky ke stavu chodníků po dokončení stavby. Povinností firmy i
soukromé osoby je po dokončení stavby či opravy uvést chodníky do původního stavu.
Toto je uvedeno ve stavebním povolení. KMČ požaduje, aby dodržování této povinnosti
zajistilo město v rámci kolaudace.
4. P. Suchomelová upozornila na nefunkční kanál na přístupové cestě k domu (Česká čtvrť
53) – při dešti se jim hromadí voda ve sklepě. KMČ doporučuje kontaktovat Technické
služby přes formulář na internetových stránkách. Čištění kanalizačních vpustí se dělá po
ohlášení.
5. Průběžně probíhá demontáž starého rozhlasu – má na starosti MmOl.

6. Setkání jubilantů (70, 75, 80 let) proběhne v sobotu 25. 9. 2021 v 10 hodin v ZŠ Nemilany.
Tito občané dostanou pozvánku.
7. KMČ zve občany na Nemilanské slavnosti, které proběhnou dne 18. 9.
V 9 hodin bude mše sv. před polní kaplí na Sportovní ulici.
Kulturní program bude zajištěn odpoledne na fotbalovém i sokolském hřišti; bližší
informace budou na plakátech.
Během Nemilanských slavností bude možné využít k parkování zpevněnou část oplocené
plochy naproti fotbalového hřiště.

Příští schůze KMČ Nemilany se koná 4. 10. 2021 v 18 hod. v budově detašovaného pracoviště
MmOl, ul. Lidická 31.

Zápis zapsala: Mgr. Pavla Svobodová
Zápis ověřil: Radomír Děreš, předseda KMČ

