
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC – NEMILANY 

Zápis č. 18 z jednání konaného dne 4. 10. 2021 

 
 
Přítomni za KMČ: Radomír Děreš (předseda), Mgr. Šárka Belšíková, Mgr. Veronika Ingrová, 

Zdeněk Kříž, Ing. Pavel Musil, Jan Opálka, Mgr. Renata Pospiechová, Vlastimil Pavlík, Eva 

Pospíšilová, Mgr. Pavla Svobodová 

Městská policie: p. Děreš  

Jednání KMČ řídil: Radomír Děreš 

Hosté: Jiří Pácl 

 

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

ověřovatele zápisu. 

 

Došlá pošta:  

- přišla cenová kalkulace na první fázi zbudování kontejnerového stání na Raisově ulici -

183 354,-; realizace: listopad – prosinec 2021 

- oprava chodníku na ulici Česká čtvrť – bude se realizovat v říjnu 

- 5. 10. ve 14:30 proběhne finální jednání o Nemilanském trojúhelníku 

- Do 20.10.2021 je nutné specifikovat profinancování prostředků KMČ na rok 2021 

 

Nové požadavky: 

- požadujeme opravu díry v komunikaci na výjezdu z kruhového objezdu u kapličky 

směrem ke Kopretinové ulici 

- vlivem větru došlo opět k popadání suchých větví v parku a dětském koutku na 

fotbalovém hřišti – požadujeme ořez suchých větví a zkrácení topolů,které ohrožují 

zdraví a majetek občanů; je třeba zdokumentovat suché větve, dokud jsou stromy s 

listy 

- opět požadujeme ořez přerostlých stromů na Kožušanské ulici  

- u kontejnerového stání na ulici Janíčkova se opět objevila černá skládka – prosíme o 

její odstranění, objemnější odpad mimo kontejnery je také na ulici Raisova (2 televize); 

žádáme občany, aby u kontejnerů nevytvářeli černé skládky a neodkládali zde odpad, 

který do kontejnerů nepatří nebo se do nich nevejde; k tomu jsou určené sběrné 

dvory 

 

Ostatní: 



- upozorňujeme na problematické stání vozidel na nepřehledném místě u parku na ulici 

Hviezdoslavova (slepá odbočka směrem ke Sportovní ulici) – dochází zde ke kolizím 

cyklistů se zaparkovanými auty – navrhujeme např. umístění vodorovného dopravního 

značení „Zákaz stání“ (žlutá čára). Celá situace byla řešena se zástupcem Městské 

policie 

 

- 25. 9. proběhlo v ZŠ setkání s jubilanty – občany, kteří v tomto roce slavili 70, 75, 80 a 

85 let; při neformálním posezení s občerstvením měli občané možnost informovat se o 

dění v obci, byl jim předán dárkový balíček od města, prohlédli si se zájmem školu; 

předseda poděkoval za organizaci setkání; v příštím roce bychom rádi pozvali i občany 

starší (dosud řeší individuálně město) 

 

- p. Pácl poděkoval za spolupráci KMČ při Nemilanských slavnostech 

 

- FK Nemilany žádá o příspěvek na pořádání Nemilanských slavností; proběhlo hlasování: 

pro 7, zdrželi se 2, proti 1; příspěvek bude přiznán do výše dříve schválené částky, 

která byla vyčleněna na Nemilanské slavnosti 

 

- byla opravena díra v komunikaci na ulici Česká čtvrť u školky 

- začala stavba cyklostezky směrem na Kožušany; realizace: říjen – listopad 2021 

 

- KMČ připravuje týdenní stolní kalendář „Fauna a flora Nemilan“; bude opět k dispozici 

pro všechny domácnosti zdarma 

 

- na detašovaném pracovišti jsou k dispozici knihy Dějiny Nemilan – zájemci si mohou 

knihu zdarma vyzvednout 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná 1. 11. 2021 v 18 hod. v budově detašovaného pracoviště 

MmOl, ul. Lidická 31. 

 

Zápis zapsala: Mgr. Pavla Svobodová 

Zápis ověřil: Radomír Děreš, předseda KMČ 

 

 


