
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 10
Nemilany

Č. 8 / 2022 11. 07. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Městská policie - p. Děreš

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Městská policie informovala KMČ, že monitoruje a kontroluje bikepark a dodržování provozního řádu.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Na ulici Raisova došlo k přesunutí všech kontejnerů na vydlážděnou plochu.
 
Přehled požadavků z minulého zápisu

Uzávěra ulice R. Chorého - V realizaci
Keř u Boží muky na ulici Česká čtvrť - Předáno
Propadlá vozovka na ulici Česká čtvrť - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

V reakci na dopis p. Smítala a p. Tatarkoviče - KMČ byla seznámena prostřednictvím p. Kříže (člen KMČ i
Komise pro sport a tělesnou kulturu) s prvotní studií k rozšíření areálu bikeparku a na základě této studie a
dalších informací (viz příloha) komise vyjádřila své stanovisko (nesouhlas s rozšířením bikeparku).
 
KMČ upozorní Povodí Moravy na velmi zanesený tok Nemilanky a potřebu jejího vyčištění.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky



1 Vyčištění chodníků

Žádáme o odplevelení chodníků v obci a kanalizačního žlabu na Lidické ulici (u odbočky na ulici Kopretinovou).

2 Zrcadlo

Žádáme o posouzení vhodnosti umístění zrcadla na křižovatku ulic Lidická - Kožušanská. Při odbočování z
Lidické doleva na Kožušanskou je směrem doprava špatně vidět.

3 Lavička

Žádáme o obnovení (výměnu) poničené lavičky u Boží muky u cesty směrem na Nedvězí (nad ,,Kacihájkem").
Instalace by se hradila z financí KMČ na estetizaci.

4 Černá skládka

Upozorňujeme na černou skládku u kontejnerového stání u cihelny a žádáme o její odstranění.

08 Obecné informace

Upozorňujeme, že v pátek (10-18 h) bývá otevřený sběrný dvůr na Nových Sadech (ul. Andělská, naproti
kostela) a vyzýváme občany, aby jej využívali k odvozu většího odpadu a nevytvářeli černé skládky vedle
kontejnerů či v okolí obce.
 
Příští schůze KMČ se koná 1. 8. 2022 v 18 hodin.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 18. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Radomír Děreš

Zapsal/a:
Mgr. Pavla Svobodová

Ověřil/a:
Radomír Děreš


