
Budoucnost „nemilanského trojúhelníku“ – záznam z besedy s občany dne 8.9.2020 

 

 

Přítomní:  dle prezenčních listin (22 občanů Nemilan, 5 pracovníků MMOL, náměstkyně 

primátora paní Kolářová, paní architektky Kudelová a Sirová, předsedkyně 

KMČ Nemilany paní Pospiechová) 

 

 

R.P. – uvedla, že šlo o nápad KMČ, která by chtěla tento prostor upravit podle představ 

občanů, komise se obrátila na architektky, které před započetím zpracování 

studie chtějí slyšet názory občanů 

 

KaS – prezentovaly svou myšlenku, kterou se zabývají na popud KMČ Nemilany, 

v prezentaci nabídly různé nápady a myšlenky: 

- co nás zajímá, co by se nám tu líbilo, komu by mělo místo sloužit 

- jak to vidíme my – využití existujících stromů, kamenné zídky, jednotné 

lavičky, zastávka by mohla být unikátní, užití odolných kamenných nebo 

dřevěných materiálů, možnost využití dláždění i pro jiné účely 

- co očekáváme – výsledek, který dokáže, že i malým zásahem se dá něco 

změnit k lepšímu 

- vyzvaly občany ke sdělení jejich názoru na to, která místa by zachovali a 

která naopak by chtěli změnit (funkci nebo vzhled) zaznamenáním přímo 

do mapy řešeného území a následným ústním komentářem. 

 

Z této diskuse vyplynuly následující myšlenky: 

 

- vrácení studny (pumpy) i přesto, že voda není pitná, pro osvěžení 

- ponechání stromů, případné využití pro posezení pod nimi 

- konkrétně posezení u lípy, kde by zároveň mohly být umístěny široké 

„sedací“ schody ve svahu 

- úprava zastávky, třeba jako dřevěný domeček nebo nějak jinak originálně 

řešit, i aby se tam vešlo více lidí 

- využít místo za zastávkou pro čekající 

- průchod mezi obchodem a budovou DP ponechat, ale zkulturnit (návrh na 

umístění kontejnerů na tříděný odpad, které jsou nyní před ZŠ, studie 

Raisova ulice je ale nějak řeší) 

- problematika chodníku kolem obchodu – není ve vlastnictví města, k jeho 

vlastnictví se nehlásí nikdo, je tedy problém s jeho údržbou 

- druhá studna za obchodem – není v dobrém stavu, je třeba prověřit její 

vlastnictví 

- ponechat plakátovací plochu, ale možná ji jinak vyřešit 

- WC – pokud by bylo nějak nápaditě vyřešeno, mohlo by být, ale muselo by 

se vyřešit, kdo se o něj bude starat (úklid atd.) 

- lavičky jsou využívány, nápad na lavičky se stolky (případně i přístřeškem) 

pro scházení dětí, ale i dospělých 

 

Po zpracování studie s ní budou občané opět seznámeni a budou se moci vyjádřit k její 

konečné podobě. 

 

V Olomouci 14.9.2020, zapsala D. Horňáková 


