
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 10
Nemilany

Č. 10 / 2022 05. 09. 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, Mgr. Renata
Pospiechová

Hosté: Policie ČR
Městská policie - p. Děreš

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

KMČ požádala státní i městskou policii o zpracování informace, zda byly v Nemilanech během letošního roku
hlášeny nějaké události.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Oprava panelové cesty - Před uzavřením
Čištění chodníků - Předáno

05 Projednávané záležitosti

KMČ obdržela dotaz p. Filla na umístění zákazu vjezdu z ulice R. Chorého na ulici Kopretinovou - zákaz vjezdu
byl odstraněn a ulice je průjezdná.
 
KMČ obdržela stížnost od p. Benýškové u ulice R. Chorého na nadměrný hluk, který způsobují stavebníci na
stavbě "Kopretinové bydlení" tím, že pouští nahlas hudbu. KMČ nemá pravomoc danou věc řešit, doporučujeme
obrátit se na investora či zhotovitele stavby.
 
KMČ nechala vypracoval statický posudek na kapli. Na základě tohoto posudku je možné zahájit opravu vnější
fasády kaple (viz příloha).

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



07 Nové požadavky

1 Oprava kanalizační přípojky

Žádáme o opravu propadlé kanalizační přípojky v Kožušanské ulici u domu č. 8.

2 Ořez živého plotu kolem parku

Žádáme o ořez keřů (živého plotu) kolem parku na Lidické ulici, dochází ke snížení viditelnosti na přechodech a
ohrožení bezpečnosti chodců. 

3 Pokácení suchého smrku, ořez větví

Žádáme o pokácení suchého smrku na kraji parku (u kontejnerů na křižovatce Lidická/Hviezdoslavova) a ořez
spodních větví vedlejší ,,lípy svobody", které omezují viditelnost v tomto místě.

08 Obecné informace

Postupně probíhá demontáž starého rozhlasového vedení.
 
Probíhá ořez stromů na ulici Kožušanské.
 
Příští schůze KMČ se koná 3. 10. 2022.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 12. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Radomír Děreš

Zapsal/a:
Mgr. Pavla Svobodová

Ověřil/a:
Radomír Děreš


