Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 8. 6. 2011
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 8. 6. 2011
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Večeřa, p. Machalíček,
p. Bak, pí Horáková, Mgr. Žůrková, p. Karásek
Omluvena: pí Janečková
Hosté: Mgr. Eva Machová – náměstkyně primátora, patron naší KMČ, pí. Novotná –
PČR, p. Skřivánek z Olomouckého Večerníku
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Paní Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora nás seznámila s možnostmi patrona
KMČ ve vztahu k řešení problémů našeho sídliště, zejména bezdomovců, konzumace
alkoholu na veřejnosti a problémy, které nás tíží.
b) Na sídlišti jezdí mnoho dětí na kolech bez ochranných přileb – žádáme MPO o
kontroly. Dále žádáme MPO o kontroly psů bez vodítek a náhubků.
c) KMČ se nelíbí, že nám opět z MMOL přišlo další rozhodnutí o povolení záboru
veřejného prostranství u Alberta prodejci ponožek, vydané p. Nantlem ze
Stavebního odboru MMOL, přestože s tímto nesouhlasíme. Opět se KMČ, nikdo
neptal.
d) 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.
e) Ve středu 22. 6. 2011 proběhne na Alfaprojektu další Výrobní výbor k revitalizaci
našeho sídliště. Zúčastní se členové KMČ.
f) KMČ byla no rok 2011 přidělena částka 300 000,- Kč na opravy chodníků. Z této
částky bude opraven předlažbou z 30x30 na 40x40 chodník Sienkiewiczova. Další
chodníky zůstávají do dalšího období.
g) Požádali jsme o nátěr stožárů VO na našem sídlišti. Dále žádáme o nátěr železného
sloupoví a dalších kovových prvků u tramvajových podchodů Fakultní nemocnice a
Pionýrská
h) Opět po roce žádáme o prověření zdravotního stavu akátů a lip na ul.
Jihoslovanské. Při posledním větru jedna z lip spadla. Zejména akáty navrhujeme,
s ohledem na jejich nebezpečný stav, vykácet a vysadit novou alej například
červených hlohů. Na ulici Jihoslovanská obyvatelé k špatnému stavu akátů připravují
petici.
i) Na sídlišti probíhá projektování při Revitalizaci sídliště a stále nám docházejí žádosti
o prodej nebo pronájem pozemků města. Žádáme, aby přijímání těchto žádostí bylo do
dokončení projektu na MMOL zastaveno.
j) U vjezdu k ZŠ Nedvědova spadl dne 2.6. smrk. Přestože toto bylo 3.6. nahlášeno paní
Steigerové na MMOL, dosud nebyl strom uklizen.
k) 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 35m2 pozemku 350/19 na ulici Kischova manž. Veselými. V současné
době zde na sídlišti probíhá projektová dokumentace k revitalizaci sídliště. Tento
pozemek je součástí připravované revitalizace. Proto s prodejem nesouhlasíme.
Žádost o pronájem pozemku na Lužická 1 p. Sklenář. V současné době zde na sídlišti
probíhá projektová dokumentace k revitalizaci sídliště. Tento pozemek je součástí
připravované revitalizace. S pronájmem nesouhlasíme, navíc žádáme o odstranění
černé stavby pro parkování na městském trávníku.
Žádost o výkup pozemku do majetku města paní Hejnarové pozemek 3/3 k. ú. Povel
zahrada o výměře 1134m2. Nemyslíme si, že by byl pozemek potřebný pro tramvajovou
trať. Navíc jeho odkoupením do majetku města nastane problém kdo a jak bude
pozemek udržovat. Proto KMČ 20 Povel nesouhlasí s odkupem pozemku městem
Olomouc.
IV. Termín příští řádné schůze středa 14. září 2011 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

