Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 14 12. 2011
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 11. 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, Mgr. Žůrková, pí Michlová, pí Janečková, p. Karásek
Hosté: p. Stanislav a p. Rampa – MPO
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Požadavky na MPO na sídlišti se ztratila celá kola z auta, vedlejší mělo propíchané
pneumatiky. Žádáme o častější kontrolu.
b) Za člena komise KMČ 20 Povel byl přidán Mgr. Pavel Rak, který bydlí na ulici
Fischerova 36, Olomouc. Jeho bydliště je v oblasti KMČ č. 15 Nové Sady. Jeho
doplnění do KMČ 20 Povel je v rozporu se Statutem a jednacím řádem KMČ
schváleným Radou MMO dne 5. 4. 2011, bod 4.
Žádáme o přesunutí Mgr. Raka do KMČ podle místa jeho bydliště.
c) Před domem Janského žádáme o odstranění betonových květináčů. Tyto slouží jako
záchody pro opilce a bezdomovce. Je zde hrozný zápach z moče a je to nehygienické.
d) Ve skříňce JŘ MHD zastávka Povel škola směr Slavonín nesvítí žárovka, jízdní řády
jsou proto večer nečitelné.
e) Žádáme o doplnění tabulí plexi v tramvajových podchodech Fakultní nemocnice a
Pionýrská. Je jich hodně vybitých od vandalů.
f) Upozornění občanům: po domech na sídlišti se pohybují pracovníci firmy Rio Media,
kteří nabízejí připojení kabelové televize a internetu od jejich firmy. Přitom se
v domech, které navštívili, objevily přepálené přijímače satelitů s možností výpadku
příjmu televize na několik dnů, s nutností dražší opravy. Dávejte si na cizí lidi
v domech pozor!
g) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic,
propadlých chodníků, děr ve vozovce, neposypaných chodnících 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 pozemku 339/6 o výměře 53 m2 čj.SMOl/Maj/22/5177/2011/Šk
Schweitzerova 18 - KMČ 20 souhlasí s prodejem.
Žádost o pronájem části parcely 451/30 o výměře 4 m2 čj. SMOl/Maj/22/6068/To.
Pan Opravil zde chce umístit kryogenní ( chladící ) zařízení na dusík. Vzhledem k tomu,
že se jedná nebezpečné zařízení o teplotě – 271 stupňů Celsia a o plochu v budoucí pěší
zóně Janského, na kterou se zpracovává projektová dokumentace a ze žádosti
nevyplývá, zda se jedná o kompresorovou stanici ( s hlukem kompresoru ) nebo jen o
plynové bomby a není jasný způsob jejich případné výměny či opravy na pěší zóně
Janského ( vjezd do pěší zóny při opravách či výměně apod.), bezpečnost tohoto

zařízení, KMČ 20 nesouhlasí s pronájmem a umístěním přímo do pěší zóny, ani po
dodání dalších technických parametrů ( zejména bezpečnostních předpisů pro
vybudování a provoz daného zařízení ). S umístěním za budovou při jednání na
Alfaprojektu ale p. Opravil nesouhlasil, protože rozvod tekutého dusíku je dle jeho
vyjádření nebezpečný. Vylučujeme možnost umístění tohoto zařízení uprostřed pěší
zóny a našeho sídliště vůbec. Představa, že sedíte na lavičce v pěší zóně a za zády máte
tuto nebezpečnou stanici, je děsivá. Navíc vjezdy vozidel s nebezpečným nákladem na
pěší zónu jsou též nemyslitelné. KMČ 20 s umístěním tohoto nebezpečného zařízení
na sídlišti zásadně nesouhlasí!
IV. Termín příští řádné schůze středa 11. ledna 2012 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.
KMČ 20 přeje všem občanům krásné Vánoce, veselého Silvestra a hodně zdraví, štěstí a
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2012

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

