Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 13. 10. 2010
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 13. 10.
2010 v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Michlová, pí Matýsová, Mgr. Dosoudilová, p.
Večeřa, Ing. Horčička, pí Musilová, Mgr. Žůrková
Nepřítomen: p.Vlach,
Hosté: p. Stanislav – MPO, p. Moučka PČR
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) U Alberta na Jánského se scházejí bezdomovci a na přilehlých lavičkách popíjejí a
hlučí, žádáme MPO o občasné kontroly.
b) Na ulici Jeremiášové stávají přes noc kamiony v obytné zóně v rozporu s vyhláškou
města Olomouce a v brzkých ranních hodinách tam před odjezdem turují motory pro
dofoukání vzduchu. Tím zamořují okolí výfukovými plyny a ruší spící občany
hlukem. Žádáme MPO o pravidelné kontroly a postihy řidičů kamionů.
c) Opět se z chaty vrátil p. Vybíral z ul. Heyrovského a vadí mu běhající školáci před ZŠ
a kamiony jezdící po Brněnské ul.
d) KMČ 20 reaguje na vyjádření mluvčí PČR v novinách z 11. 10. 2010, kde
zdůvodňuje, proč nelze umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 12t do
sídliště Neředín. Připadá nám, že je lépe zdůvodnit, proč to nejde, než pro věc něco
udělat. Umístit před vjezdy do sídliště Neředín ( ul. Okružní, Hněvotínská potom
možno i Albertova ) dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 12t s dodatkovou
tabulkou Vjezd zásobování povolen. Tímto se dá oprávněnost vjezdu kamionů do
lokality kontrolovat a postihovat. Každý náklaďák musí s sebou mít vyplněný Záznam
o provozu vozidla v nákladní dopravě ( tkzv puťovku ) a při vykládce Dodací list, při
nakládce Nákladový list s názvem firmy a její adresou, kam jede. V případě, že neveze
nic do firmy, která sídlí v uvedené lokalitě, nemá tam co dělat a porušil vyhlášku a je
na výběr pokuty i zápis bodů pro řidiče. Pak už jen stačí policistu PČR nebo MPO
vybavit malým seznamem firem, které v lokalitě sídlí, a pro začátek ze 14 dní souvislé
kontroly kamionů, později namátkově. Kamiony přes sídliště přestanou jezdit, rychle
si to mezi sebou vysílačkami sdělí a bude po problému s objížděním ul. Foersterovy.
Občané budou mít klid a budou spokojeni.
e) Dne 13. listopadu proběhne na sídlišti Povel sběrová sobota. Kontejnery budou
umístěny na rohu ul. Lužická – Sienkiewiczova a Heyrovského 1.
f) KMČ 20 žádá náměstka primátora o umístění inteligentního označníku zastávky na
zastávku Povel škola ve směru Slavonín – Nemilany. Jde o velmi frekventovanou
zastávku, určitě více než nově postavená zastávka Okružní, kde jsou inteligentní
označníky na obou stranách. Na naší zastávce Povel škola staví linky 111, 10, 16, 17,
27, 35 a linka 728. Proto si myslíme, že si naše zastávka inteligentní označník
zaslouží. Prosíme o odpověď.
g) Ve dnech 27. – 31. 10. 2010 bude uzavřena část ul. Velkomoravské od ul.
Schweitzerovy po ul. Rooseweltovu ve směru k nádraží. Veškerá doprava bude
odkloněna ul. Schweitzerova – Trnkova – Rooseweltova. Během uzavírky nebudou
linky 12, 19 a 26 obsluhovat zastávku Zenit ve směru k hl. nádraží a linka 23 bude
jezdit opačně
( v protisměru ) – tzn. zastávka Povel škola – Zikova – U učiliště – atd.

h) KMČ 20 se ptá, proč nebyla p. Jarošovou z OŽP dotázána na stanovisko k záboru
veřejného prostranství na pozemku 663 Povel pro umístění reklamní tabule
Videoprivatu. KMČ by s tímto nesouhlasila.
i) 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 nesouhlasí s pronájmem části pozemku 451/1 o výměře 12m2 pro zřízení
novinového stánku manžely Zavadilovými. Pozemek je veden jako zahrada, není jasné
napojení na elektřinu, ani jak bude stánek vypadat a neradi bychom dopadli jako se
stánkem u podchodu Fakultní nemocnice, kde z výměny dřevěného stánku za zděný
vyrostlo monstrum s hernou. Navíc je pro sídliště Povel zpracováván projekt na
revitalizaci sídliště a nechceme před zpracováním do volných ploch zasahovat.
KMČ dále nesouhlasí s pronájmem části pozemku 451/31 o výměře 7m2 pánům
Iljasovům na zřízení stánku s občerstvením, pečivem a gyrosem. Do dokončení projektu
revitalizace sídliště nechceme v budoucí pěší zóně Janského stavět žádné nové stánky,
když ani nevíme, jak má stánek vypadat. Nechceme do ploch zasahovat. Revitalizace
sídliště byla schválena na jaře roku 2010. Stánek by přitáhl další bezdomovce a těch se
tu pohybuje dost.
V. Termín příští řádné schůze středa 10. listopadu 2010 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

