
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 10
Nemilany

Č. 5 / 2022 04. 04. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupci MPO a PČR byli omluveni.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Došlo k pokácení suchých a poškozených stromů.

Přehled požadavků z minulého zápisu

Návrh na změnu v územním plánu - Předáno
Odstranění černé skládky - V realizaci

Starší požadavky

Zápis č. 1/2021 ze dne 06. 12. 2021: KD - Před uzavřením
Zápis č. 1/2021 ze dne 06. 12. 2021: Internet - V realizaci
Zápis č. 1/2021 ze dne 06. 12. 2021: Raisova - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Dětské hřiště - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 02. 2022: Posouzení statického stavu zděného plotu - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 02. 2022: Odstranění černé skládky - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

Město schválilo žádosti komisí o prodloužení nočního klidu v termínech, o které požádaly.
Po oteplení bude v ulici Cihlářská provedeno zpevnění komunikace recyklátem.
Byl zpracován návrh na dokončení chodníků na ulici Česká čtvrť - KMČ schválila pokračování oprav od č. 13 do
schválené částky 300 000,- Kč (9 PRO, 1 nepřítomen).

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



Žádost o sdělení stanoviska KMČ k prodeji nemovité věci v majetku města Olomouce (parc. č. 719/3) - KMČ
nedoporučuje prodej z důvodu možného budoucího využití pro vedení inženýrských sítí či komunikace a
znepřístupnění ostatních pozemků (9 PROTI prodeji, 1 nepřítomen).

07 Nové požadavky

1 Přemístění kontejnerů na vydlážděnou plochu

Byla vydlážděna plocha na kontejnerová stání na ulici Raisova - KMČ obdržela zápis o převzetí díla; žádáme o
přemístění zbylých kontejnerů na tuto plochu podle komisí schváleného plánu (viz příloha). 

2 Odstranění starého rozhlasu

Na základě žádosti MmOl byl předán soupis prací souvisejících s demontáží starého rozhlasu - žádáme o
realizaci.

3 Změna v územním plánu

Na základě žádosti FK Nemilany žádá KMČ o změnu územního plánu parc. č. 741/3 z orné půdy na
volnočasové aktivity (sportoviště) a dopravní obslužnost (konečná zastávka MHD) - 7 PRO, 1 PROTI, 1 SE
ZDRŽEL, 1 nepřítomen; hlavním cílem je vybudování sportoviště pro ZŠ i občany Nemilan.

08 Obecné informace

Z dětského hřiště v parku byl dočasně odstraněn poškozený kolotoč - je v opravě.
Opět upozorňujeme občany, že odkládání věcí mimo kontejnery se považuje za založení černé skládky, což je
řešeno v přestupkovém řízení s nemalou pokutou. 
KMČ byla informována o změně vedení autobusových linek č. 16, 50 a 51.
KMČ obdržela aktuální rozpis počtu obyvatel města Olomouce podle jednotlivých městských částí - počet
obyvatel Nemilan je 1290.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Radomír Děreš

Zapsal/a:
Mgr. Pavla Svobodová

Ověřil/a:
Radomír Děreš


