Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 10. 2. 2010
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10. 2. 2010
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Musilová, p. Vlach, Mgr. Žůrková, p. Večeřa, pí
Michlová, Ing. Horčička, Mgr. Dosoudilová
Omluvena: pí. Matysová
Hosté: p. Koutný – MPO, p. V. Honzík, p. F. Lenert – SVJ Nedvědova 1
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Po MP požadujeme zvýšení dozoru nad tramvajovým podchodem Pionýrská z důvodu
jeho neustálé devastace vandaly. Zvážit např. umístění mobilní kamery ke vstupu do
podchodu od sídliště na budovu Lanex pro připojení elektřiny. Dále žádáme MP o
důslednější kontrolu neuklízených chodníků, které mají uklízet Technické služby a
neuklízí je ( např. chodník k domům Heyrovského 35 – 37 od uklizeného chodníku
Janského k hlavním vchodům uvedených domů. Dále chodník mezi zdravotním
střediskem Janského a parkovištěm s místem pro invalidy ). Bylo by vhodné zahrnout
úklid sněhu do „Alternativních trestů“ alespoň pro tuto zimu.
b) Hosté z SVJ Nedvědova se přišli informovat na možnosti čerpání fondů z IPRM pro
jejich dům a pro celé sídliště Povel. O čerpání peněz pro jejich dům si musí SVJ podat
žádost samo ( např. rekonstrukce výtahů apod. ), jinak pro čerpání peněz z IPRM je
na sídlišti Povel připraveno několik projektů a další se připravují. Např.: vybudování
chodníku Janského – Pionýrská, vybudování Moravské cyklostezky od Lidla ul.
Schweitzerovou, Požárníků dále přes Nemilany atd. až do Prostějova, rekonstrukce
chodníku a schodů za domy Sienkiewiczova, opravy chodníků např. ul. Nedvědova od
Zenitu k tramvaji, Heyrovského, vybudování několika malých parkovišť, úprava
dětského hřiště, vysazení zeleně apod. U mnoha projektů je již vydáno stavební
povolení a čeká se na přidělení financí, některé jsou ve stadiu projektové přípravy.
c) Sdělení Magistrátu: sběrová sobota v našem obvodě bude 10. 4. 2010. Kontejnery
budou přistaveny na rohu ul. Lužická – Sienkiewiczova a tentokrát na rohu ul. Polská
– Varšavské nám.
d) KMČ 20 bere na vědomí a sděluje občanům, že dnem 14. 2. 2010 dojde z důvodu
úspor v rozpočtu města k omezení linek MHD dotýkajících našeho sídliště takto:
tramvaje linka č. 1 bude ukončena cca o 1 hod. dříve, autobusy linka č. 34 bude
zrušena úplně, díky změně trasy linky 35 nám tato linka bude nově projíždět
sídlištěm ve směru od Tržnice na Aquapark a zpět v hodinovém intervalu, noční
linky 51, 52 a 53 budou zrušeny, zůstavají z nich v provozu pouze poslední ranní
spoje linek 51 a 52. U linky 52 spoj s odjezdem z Hl. nádraží ve 3.16 hod.
s příjezdem k Hl. nádraží v 3.50 hod. a spoj linky 51 s odjezdem od Hl. nádraží
v 3.54 hod. a s příjezdem k Hl. nádraží ve 4.26 hod. Tyto spoje budou dne 23. 3.
2010 na Radě Města vyhodnoceny a bude o nich dál rozhodnuto.
e) Od 1. 11. 2009 začal platit tkzv. Chodníkový zákon – o chodník se stará majitel
pozemku, na kterém se chodník nachází – tj. ve většině město Olomouc a starat se
budou Technické služby města Olomouce, a. s. mimo níže uvedené chodníky
v působnosti KMČ 20 - Povel , které jsou ze zimní údržby vyňaty: chodníky podél

parkovišť na ul. Heyrovského, chodník k vedlejším vstupům a vnitřní trakt domů
Heyrovského 1 – 31, chodník k vedlejším vstupům domů Heyrovského 4, 10, 12,
chodník mezi parkovištěm a domem Janského 37, chodníky v parčíku při ulici
Janského, chodník podél parkoviště domu Janského 10 – 16, chodník vnitrobloku
domů na ul. Jeremiášova 10 – 14, chodník ve vnitrobloku mezi ul. V křovinách a
Nešporova, chodník na ul. Nešporova podél parkoviště, chodník ve vnitrobloku mezi
ul. Bulharská a Nešporova, chodník k vedlejším vstupům domů na ul. Sienkiewiczova
1 – 13, chodník mezi ul. Sienkiewiczova a Nešporova, chodníky ve vnitrobloku ul.
Schweitzerova, Nedvědova a Holečkova, chodník k vedlejším vstupům do domů Kpt.
Jaroše 1 – 11 a Kpt. Jaroše 13 – 19. Komunikací a chodníků, které budou muset
TSMO v zimě ošetřovat je po celém městě mnoho, proto se nedá očekávat, že se
veškerý úklid sněhu stihne okamžitě po spadu sněhu. Proto žádáme občany o
trpělivost a případnou dobrovolnou svépomoc při úklidu sněhu na chodnících, za což
KMČ 20 předem moc děkuje.
f) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic,
propadlých a neposypaných chodníků, příp. jiných závad v práci TSMO, je možno
tyto 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 10. března 2010 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

