
Kmc20_0603 

Zápis ze schůze KMČ POVEL za březen  15.3.2006 
   
presence:  Žůrková Dosoudilová   za MP: Urban, Rampa 
  Jančík  Vlach       kandidátka: Žáková Nedvědova 7 
  Diviš  Kadlec   

Maceják Musilová 
 
Nedostavili se: Příborský, Machaličková, Svrchokrylová , Augustin, Živělová 
  
Program schůze: 
  1/  Přišel se představit nový velitel oddělení MP Jánského pan Urban a byl seznámen 
s problémy na sídlišti.  
 
   2/  Stanovisko KMČ k prodeji majetku města: 

a) MAJ-PR/246/2005/Číhalová  parcela 513 –předzahrádka domu Schweitzerova čp. 
84 – (Amadeus) sídlo firmy Reala consulting s.r.o. Komise nesouhlasí, parkovacích 
míst je kolem Lidlu dosti, auta by stála i na chodníku a museli by se obcházet po 
vozovce. Firma se v zimě nestará ani o zimní údržbu chodníku.  
b) SmOl/OPD/28/290/2006/Šk parcela 459/8- zázemí domu Bieblova 1. Komise 
souhlasí s pronájmem. Pozemek možno oplotit. Podmínkou je zachování zeleně, 
nikoli parkoviště. 

 
  3/  Komise se obrací na vedení Billy, aby na svém parkovišti na Jeremiášové ul. netolerovala 
parkování kamionů. Tyto pak ruší noční klid startováním motorů.  
 
  4/  Komise nesouhlasí s vyhláškou města 8/2005, že tam není povinnost uklidit exkrementy 
po svých psech. Jakmile roztaje sníh, tak se všichni zhrozíme kolik „hromádek“ je na každém 
trávníčku.  
 
  5/  OPK/5364/2005/Kr – přechod Velkomoravská u čerpací stanice Total. Zpětvzetí žádosti. 
Komise navrhuje městu, aby hledalo jiné nové řešení, nějaký přechod nebo nadchod je tam 
potřeba. Souhlasíme s tím, že původní přechod je třeba zrušit z bezpečnostních důvodů. Už 
tam bylo několik smrtelných úrazů.  
 
  6/  Mgr. Dosoudilová informovala, co se dopátrala ohledně zaasfaltování kanálu ve 
spojovací uličce Lužická-Nešporova.  
 
  7/  Připomínky k práci TSMO a.s. před společnou schůzí: zimní údržba komunikací, opravy 
chodníků a asfaltu, odpadové hospodářství, osvětlení, hodiny, sběrové soboty, semafory, 
označení ulic Nešporova 8 a 19. Spolupráce s odbory dopravy a životního prostředí.  
 
      Zapsala  předsedkyně D. Žůrková 

dagmar.zurkova@email.cz  tel.:585 431 871 
 
 
 
 
 
 



Odpověď KMČ Povel na anketu TSMO a.s. ze dne 16.3.2006 
Požadavky prostřednictvím odborů dopravy, životního prostředí 
 
1/  Umístit cedule - označníky ulic Nešporova na č. 8 a č.19 
 
2/  Na kabelu spojujícím VO uliční a u přechodu ve výšce 5 m jsou zavěšeny boty – u 
přechodu Povel škola 
 
3/  Oprava asfaltu u kanálu ve vozovce v křižovatce V Křovinách x Jánského, u zatáčky, 
u plotu školky 
 
4/  Rozkopávky z loňského roku u stožárů VO: Sienkiewiczova a Kischova u Zenitu 
 
5/  Rozkopaný chodník u Sany (Zenit) 
 
6/ Je třeba zametat ruční sekačce strunové v místech, kde to není přímo před 
konkrétním panelákem. Totéž platí pro zimní údržbu chodníků. 
 
7/  Parčík Sienkiewiczova – ani jeden chodník nebyl v zimě udržován.  
 
8/  V některých místech došlo při zimní údržbě k udrytí-seškrábnutí trávníku. Obsluha 
neznala kudy chodník přesně vede. Je třeba doset trávu: 

- Dvojchodník Zenit-Nedvědova škola, 
- Nešporova 1 x Schweitzerova 68 
- Chodníček v závěru Lužická Nešporova 
- Chodník od podchodu FN směr Zenit mezi hřištěm ZŠ a asfaltovým hřištěm 

Heyrák. 
9/  Sběrové soboty: přejeme si, aby jedno stanoviště bylo vždy ve středu sídlištště: 
Sienkiewiczova x Lužická. Druhé stanoviště se může stěhovat kolem dokola sídliště. 
 
10/  V zimě je třeba odstraňovat sníh ze stanovišť kontejnerů, vzniká tam ledovka a 
bariery sněhu. Doporučuji, aby každé stanoviště mělo svého správce, který bude 
odpovídat a čistotu a za odstraňování sněhu.  
 
11/  dlaždice-klapáky : Spojnice Malířové-Finská skrz Kpt. Jaroše 
 
12/  odkrytí kanálu v závěru uli čky mezi školkou a výměničkou (spojnice Lužická-
Nešporova). Kanál je zalit betonem. K zaasfaltování došlo pravděpodobně omylem po 
rekonstrukci- výměna parovodu za horkovod. 
 
13/  Semafor Velkomoravská x Schweitzerova, prodloužit interval pro výjezd z ulice 
Schweitzerova. 
 
14/ Umístit příčné zpomalovací prahy do ulic: 

- ke školce Lužická – V Křovinách 
- do Jihoslovanské 

 
15/ Zjednosměrnění ulic na vjezdu do sídliště: Holečkova vjezd Nešporova výjezd. Viz 
plánek.  


