Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 14.10. 2009
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 14.10. 2009
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, Ing. Horčička, Mgr.
Dosoudilová, Mgr. Žůrková
Omluveni: p. Večeřa, pí Michlová
Neomluven: p. Vlach
Hosté: p. Dokoupil a p. Koutný - MPO
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Pan Jiří Bělík, předseda SVJ dům Heyrovského 13 až 17 Olomouc podal
prostřednictvím Ing. Horčičky požadavek na umístění dopravní značky (B11) Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou (E12) Mimo dopravní
obsluhu, z obou stran před vjezd na veřejné parkoviště na městském pozemku před
jejich domem, protože jim vadí, že po zpoplatnění parkoviště u Teoretických ústavů
pro návštěvníky FN, přibylo jim, dle jejich názoru, na parkoviště hodně aut lidí
jdoucích do FN podchodem. KMČ tento návrh nepodporuje, nevidíme důvod ke
změně na veřejném parkovišti na pozemcích města Olomouce. Nedostatek
parkovacích míst večer tato úprava neodstraní a přes den je nadbytečná. Ke stání je
navíc možno využít i komunikaci vedoucí kolem parkoviště pod tramvajovým
náspem..
b) Pan náměstek primátora Major původně slíbil vybudování chodníku Janského –
Pionýrská letos na podzim, bohužel, dle jeho vyjádření, nedostal na tuto akci peníze.
Výstavba chodníku je přesunuta na rok 2010.
c) U Alberta na Janského ul. je na sousoší u jedné ze soch uražena hlava. Prosíme o
opravu.
d) Na žádost KMČ byl dobudován a opraven chodník na ul. Tolstého, bohužel až na
úsek, který p. Stejskal, občan bydlící v domě na této ulici, před svým domem
nedovolil opravit.
e) Od 4. 10. 2009 došlo k úpravě tras a jízdních řádů a autobusů MHD linek č. 13, 21 a
35.
f) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic, příp.
jiných závad v práci TSMO, je možno toto řešit na www. tsmo.cz , kde se pomocí
internetu dá požádat o sjednání nápravy. TSMO na tyto podněty rychle reagují.
IV. Pošta:
Nedošla žádná pošta k vyřízení.
V. Termín příští řádné schůze středa 11. listopadu 2009 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

