Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 9. 6. 2010
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 6. 2010
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Michlová, pí Matysová, Mgr. Dosoudilová, p.
Vlach
Omluven: Ing. Horčička, pí Musilová Mgr. Žůrková, p.Večeřa,
Hosté: p. Navrátil, p. Stanislav – MPO, p. Moučka PČR, pí Klechová Jeremiášova,
Olomouc
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Na MPO připomínky od pí Klechové – Jeremiášova 14 – 16 průlezky jsou 4 odkryté
kanály, některé dítky k tomu chodí, nebezpečí pádu, prosíme o nápravu
b) Pro MP: Schweitzerova u Billy u hřiště chybí poklop, děti se tam honí a schovávají,
prosíme sjednat nápravu, aby nedošlo k úrazu.
c) KMČ do 16. 7. 2010 přijímá náměty a připomínky k Plánu revitalizace sídliště Povel.
d) KMČ 20 žádá odbor ŽP pí Ing. Štěpánkovou o skácení suché břízy u plotu Jeslí
Bieblova a usychající borovici před domem Heleny Malířové 2, která se stále více
naklání, nebezpečí, že na někoho při větru spadne.
e) KMČ organizuje dne 28. 6. 2010 od 16.00 hod pro veřejnost na Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10 v 5. patře v zasedací místnosti Odboru koncepce a rozvoje
zasedání k plánu Revitalizace sídliště Povel.
f) KMČ 20 se ptá, jak pokračuje po roce kontrola akátů v ul. Jihoslovanské a zda již
bylo provedeno zadání projektu na obnovu aleje v této ulici. Kdy je možno počítat
s další kontrolou zdravotního stavu těchto špatných a nebezpečných stromů v ul.
Jihoslovanské, jak bylo v loňském roce při jednání na místě samém slíbeno.
V dutinách akátů rostou jiné agresivní stromy. Čekáme na odpověď – zatím nedošla.
g) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic,
propadlých chodníků, děr ve vozovce 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:
KMČ souhlasí s pronájmem pozemku č.2/2 zahrada paní Svobodové, případně dalším
zájemcům, nesouhlasíme s pronájmem pozemku 535 ostatní plocha o výměře 13 m2
nikomu.
V. Termín příští řádné schůze středa 8. září 2010 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

