
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 10
Nemilany

Č. 3 / 2022 07. 02. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Radomír Děreš, Mgr. Pavla Svobodová, Mgr. Veronika Ingrová, Zdeněk Kříž, Vlastimil
Pavlík, Jan Opálka, Mgr. Šárka Belšíková, Ing. Pavel Musil

Omluveni: Eva Pospíšilová, Mgr. Renata Pospiechová

Hosté: Policie ČR - prap. Kopecký
Městská policie - p. Děreš
p. Teššinyová, p. Kovařík

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Došlo ke vloupání do chatek v zahrádkářské kolonii Astra - policie vyzývá občany k zabezpečení majetku.
Policie pravidelně projíždí obcí a provádí preventivní kontroly.

03 Vystoupení hostů

Žádost zástupce Sokola Nemilany o příspěvek na konání společenských akcí a příspěvek na zajištění kulturního
programu Nemilanských slavností.
Pan Kovařík upozornil na zvyšující se množství aut projíždějících přes Kožušanskou ulici (Obytná zóna) a jejich
vysokou rychlost. Také vznesl dotaz, zda se bude systémově řešit dopravní situace v této oblasti vzhledem
k nové výstavbě na ulici R. Chorého a Kopretinová.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Bylo odstraněno odstavené nákladní vozidlo na ulici Raisova.
Pan Fill na svůj dotaz obdržel odborné stanovisko.
KMČ byla informována o tom, že do 15. března budou pokáceny dva akáty na ulici Povelská (u zastávky MHD)
a dvě suché lípy v parku. KMČ toto považuje za nedostatečné řešení a žádá o důsledný ořez suchých větví
vzrostlých stromů v parku u dětského hřiště.

05 Projednávané záležitosti

Rozpočet komise na rok 2022:
Dostupné prostředky:
300 000,- estetizace
150 000,- opravy komunikací
116 000,- ostatní opravy, služby
Navrhujeme převést 150 000,- z estetizace na opravy komunikací.
Předpokládané výdaje:
300 000,- oprava chodníku na ulici Česká čtvrť



150 000,- estetizace
20 000,- kalendář
45 000,- Nemilanské slavnosti
45 000,- spolky
5 000,- jubilanti
 
KMČ vyzývá místní spolky, aby do 28. února předložily písemně požadavky o příspěvky v roce 2022 s
upřesněním předpokládaných výdajů.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Posouzení statického stavu zděného plotu

Žádáme o posouzení statického stavu zděného plotu domu na Kožušanské ul. 65/18 (spojnice Kožušanské a
Kopretinové ulice) - hrozí nebezpečí pádu.

2 Odstranění černé skládky

Žádáme o odstranění černé skládky u kontejnerového stání na ulici Raisova.

08 Obecné informace

Informujeme občany, že v letošním roce nebude sběrová sobota.
Bylo otevřeno nové sběrné místo na Andělské ulici u vlakové zastávky Nové Sady (otevřeno v pátek 10 - 18 h) -
zde je možné odložit objemný odpad (např. televizory, které nepatří do kontejnerů).
Stále je možné vyzvednout si na detašovaném pracovišti zdarma týdenní stolní kalendář na rok 2022.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Radomír Děreš

Zapsal/a:
Mgr. Pavla Svobodová

Ověřil/a:
Radomír Děreš


