
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC – NEMILANY 

Zápis č. 19 z jednání konaného dne 1. 11. 2021 

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

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

Pospíšilová, Mgr. Pavla Svobodová 

Městská policie: p. Děreš  

Jednání KMČ řídil: Radomír Děreš 

 

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

ověřovatele zápisu. 

 

 

Došlá pošta 

1. 13. 10. proběhla schůzka ohledně „Nemilanského trojúhelníku“. Vzhledem k nepřítomnosti 

zástupců KMČ byly projednány pouze odborné záležitosti studie. Vzhledem k náročnosti 

celého záměru a připomínkám jednotlivých odborů je nutné, aby MMOL připravil rozpočet. 

2. KMČ v zastoupení předsedy se informovala na MMOl na stav pronájmu kulturního domu, 

který doporučila. Rada města Olomouce by měla jednat o správě kulturního domu začátkem 

příštího roku. Zájemcem o nájem a provozování je občanské sdružení, které chce, aby kulturní 

dům byl k dispozici občanům i různým spolkům k pořádání kulturních akcí. 

3. Odbor majetkoprávní požádal o klíče od kaplí a kontakt na osobu, která je má na starosti. 

Bude odpovězeno.  

4. Technické služby informovaly KMČ, že rekonstrukce části chodníků na České čtvrti a 

vybudování kontejnerového stání bude realizováno do konce letošního roku. 

 

 

Ostatní 

5. Městská policie byla upozorněna na jízdu v protisměru na kruhovém objezdu u kapličky. 

6. Dochází k porušování zákazu vjezdu pod dálnici – oznámeno  městské policii ,stejně jako 

pohyb motorkářů na polních cestách. 

7. Ředitelka školy upozornila na nebezpečné chování žáků ZŠ na koloběžkách na silnici v okolí 

kulturního domu a požádala městskou policii o kontrolu. 

8. Předběžný termín Nemilanských slavností 2022 je 18. 6., náhradní termín je 10. 9.2022. 

9. Zbývající částka určená na estetizaci bude proinvestována na zemní práce. PRO 8, ZDRŽELI SE 

2. 

10. Střední škole polygrafické byla zadána výroba týdenního stolního kalendáře na rok 2022 pro 

občany Nemilan. 



11. KMČ opět upozorňuje na neořezané stromy na ul.Kožušanská, ohrožující zdraví i majetek 

občanů. 

12. Doposud nebylo KMČ odpovězeno na řešení zoufalého stavu dřevin v parku s dětským 

hřištěm. KMČ se zříká odpovědnosti za případné újmy na zdraví či majetku občanů. 

 

 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná 6. 12. 2021 v 18 hod. v budově detašovaného pracoviště 

MMol, ul. Lidická 31. 

 

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

 

 


