Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 11. 5. 2011
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 11. 5. 2011
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Večeřa, p. Bak, p.
Machalíček, pí Horáková, pí Janečková, p. Karásek
Omluvena: Mgr. Žůrková
Hosté: p. Pagáč – MPO, p. Vlach
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) MPO má úkol - kontrola bezdomovců na našem sídlišti na základě dopisu p. Hanáka
Heyrovského 6, Olomouc.
b) KMČ se také zabývala dopisem p. Davida Nováka na úpravu světelné signalizace
v křižovatce u Lidlu. KMČ souhlasí s odpovědí p. Nezhyby z MMOL.
c) V pondělí 16. 5. 2011 proběhne na Alfaprojektu další Výrobní výbor k revitalizaci
našeho sídliště. Zúčastní se členové KMČ.
d) KMČ se sešla v novém složení, předseda KMČ poděkoval p. Vlachovi za jeho činnost
v KMČ v předchozím období. Opětovně byla tajemnicí KMČ zvolena paní PaedDr.
Sylva Žáková.
e) Dostali jsme požadavek z MMOL z odboru ochrany na zástupce předsedy KMČ pro
komunikaci mezi MMOL a KMČ. Tímto zástupcem za KMČ 20 byl zvolen p.
Machalíček
f) Prodejci oděvů a ponožek u Alberta přejíždějí svými vozidly Tranzit přes chodník
vedle zdravotního střediska Janského při vybalování zboží a při jeho balení. Bez
dotazu na náš názor byly tyto prodeje MMOL povoleny. KMČ s tímto povolením
nesouhlasí, prodejci nám ničí chodník.
g) Projekt Revïtalizace sídliště Povel bude dále pokračovat a členové KMČ se Výrobních
výborů budou i nadále zúčastňovat. Budeme dále řešit např. popelnice a hrací prvky,
parkovací stání, zeleň apod. KMČ bude při jednáních o hracích prvcích využívat
znalostí paní Michlové, bývalé členky KMČ, případně dalších občanů - nečlenů KMČ.
h) 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.
III. Pošta:
Žádost o prodej 86,5 m2 pozemku při domě Lužická 14 – s prodejem KMČ
nesouhlasí, protože v současné době zde na sídlišti probíhá projektová dokumentace
k revitalizaci sídliště. Tento pozemek je součástí připravované revitalizace. Dále SVJ
Lužická 14, Olomouc je z cca 90% ovládáno společností Favilla a. s., takže si myslíme,
že při tak velkém pozemku jde o spekulativní koupi, když na umístění stříšek nad
vchody do domu je třeba minimální velikost pozemku. Navíc zde nechceme žádnou
montovanou stavbu, prostor řeší revitalizace sídliště.
IV. Termín příští řádné schůze středa 8. června 2011 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

