
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 10
Nemilany

Č. 7 / 2022 06. 06. 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

Hosté: Městská policie: p. Děreš
Jakub Jelínek (KD), Stanislav Říha, Anna Sládková (Lesní MŠ Sluněnka), Vendula
Dokládalová (RC Sluněnka), Tomáš David (Božkova), Lukáš Bačo (Božkova), Jiří Pácl
(Sokol), Josef Suchomel (Sokol)

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Oznamujeme městské policii akci 2. 7. 2022 - výročí FK Nemilany - KMČ žádá o dozor.
KMČ požaduje od Městské policie pravidelný dohled nad dodržováním provozního řádu bikeparku (porušování
provozní doby, rušení nočního klidu, znečišťování okolí).

03 Vystoupení hostů

Kulturní dům Nemilany - zástupci spolku informovali o situaci s KD. Do března 2023 bude KD sloužit jako sklad
pro potřeby města v souvislosti s chystanými komunálními a prezidentskými volbami, současně zde budou
provedeny opravy (šatny, sociální zařízení, podlaha).
Božkova ulice

Obyvatelé žádají o zavedení městského vodovodu. Nechali si udělat rozbor vody, která je nevyhovující,
obsahuje jedovaté látky (viz rozbor v příloze), v ulici přibývají nové domy, kde bydlí rodiny s dětmi. Přípojka by
byla z ulice Hakenova, cca 300 m, na realizaci by byla možnost využít grant. KMČ žádost podpořila: PRO 8,
PROTI 0
Obyvatelé přednesli také stížnost na nedodržování provozního řádu bikeparku (nadměrný hluk, znečišťování
okolí) a také na nevyhovující komunikaci, nedostatečné parkoviště a zázemí bikeparku, což znepříjemňuje
místním život.

Bikepark - zástupkyně lesní školky a rodinného centra Sluněnka nesouhlasí se záměrem rozšířit stávající
bikepark do prostor lesíka a žádají KMČ o vyjádření a případnou podporu jejich stanoviska. Současný bikepark
se nachází na území spadajícím pod KMČ Nemilany. Chtějí, aby tento prostor mohl nadále zůstat klidným
rekreačním místem pro občany Olomouce a také aby byla zachována ekologická stabilita krajiny. Poukázaly
také na to, že v katastru je plocha vedena jako les a vztahují se na ni všechna nařízení Lesního zákona a
Zákona na ochranu přírody (argumenty ke zvážení z pohledu krajináře - viz příloha)

KMČ tento názor podpořila - PROTI ROZŠÍŘENÍ: 8, PRO: 0

 



04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Na ulici Raisova došlo k přesunutí kontejnerů na kovy a textil na novou vydlážděnou plochu. Zbývá přesunout
poslední kontejner na elektroodpad.
 
Přehled požadavků z minulého zápisu

Vyznačení termínu čištění komunikací - Před uzavřením
Kontrola stavu stromů - V realizaci
Uzávěra na ulici R. Chorého - V realizaci
Čištění koryta Nemilanky - Předáno
Internetové připojení - Předáno
Využití kulturního domu v Nemilanech - Před uzavřením
Přemístění kontejnerů - Před uzavřením

 

05 Projednávané záležitosti

Stížnost p. Došlíka na auta, která jezdí po jeho poli mezi Aholdem a ulicí Hviezdoslavova podél polní cesty - je
třeba daný pozemek označit jako soukromý a danou situaci řešit s Městskou policií.
Z podnětu obyvatelů ulice Kopretinové proběhla schůzka se zástupci KMČ, která řešila dopravu na stavbu
,,Kopretinové bydlení" - vozy obsluhující stavbu jezdí po ulici Kopretinová, protože je to jediná přístupová cesta
vhodná pro nákladní automobily.  KMČ se dohodla se zástupci stavební firmy, že vždy poslední den v měsíci
zasypou výtluky a v letních měsících bude provedeno zasypání asfaltovým recyklátem ve výšce 10 cm a
následné zhutnění (po celé délce ulice), aby se snížila prašnost.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Uzávěra ulice R. Chorého

Žádáme odbor dopravy o informaci, zda je povolena uzávěra ulice R. Chorého a případně do kdy. Tato ulice by
měla být co nejdříve zprůjezdněna.

2 Keř u Boží muky na ulici Česká čtvrť

Žádáme o odstranění keře u Boží muky na ulici Česká čtvrť (u MŠ) z důvodu ohrožení statiky stavby.

3 Propadlá vozovka na ulici Česká čtvrť

Žádáme opravu propadajícího se zaasfaltovaného překopu u Boží muky na ulici Česká čtvrť (u MŠ).

08 Obecné informace

Dne 11. 6. v 10 hodin proběhne v ZŠ Nemilany setkání KMČ s místními jubilanty.
Dne 18. 6. proběhnou na hřišti FK Nemilanské slavnosti.
Příští schůze KMČ se koná 11. 7. v 18 hodin.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 13. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Radomír Děreš

Zapsal/a:
Mgr. Pavla Svobodová

Ověřil/a:
Radomír Děreš


