Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 11 1. 2012
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 11. 1. 2012
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. Rozsypal a p. Spáčil – MPO, pí Novotná – PČR, předseda KMČ 11 p. Josef
Kaštyl ml., p. Iljasov
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Požadavky na MPO: žádáme o kontrolu cyklistů v tramvajových podchodech na
Brněnské ul., zejména podchodu Fakultní nemocnice. Cyklisté zde projíždějí v sedle,
nebezpečí úrazu chodců, když cyklista vyjede rozjetý ze strany od Fakultní nemocnice
a za roh ho není vidět. V podchodech je jízda cyklistů na kolech zakázána.
b) Za pana Iljasova a jeho stánek s pečivem se byl přimluvit předseda KMČ 11 p. Josef
Kaštyl ml. KMČ se na své schůzi dohodla, že budeme souhlasit s provozováním
mobilního stánku Pekařství do 30. 6. 2012 za podmínky, že pan Iljasov upraví vzhled
stánku do 31. 1. 2012 tak, že nebudou vidět kola stánku a prodavačka pečiva nebude
ve stánku kouřit. Pan Iljasov i pan Kaštyl ml. s podmínkami souhlasí.
c) Před domem Janského 4 – 6 žádáme o odstranění betonových květináčů. Tyto slouží
jako záchody pro opilce a bezdomovce. Je zde hrozný zápach z moče a je to
nehygienické.
d) Žádáme Odbor životního prostředí p. Loyku o řešení přemnožené kolonie holubů na
Zenitu. Při větru je sfukován trus včetně roztočů po okolí na hlavy kolemjdoucích a
zejména do oken u Zenitu stojích domů ( Nedvědova ul. ). Je to velké nebezpečí pro
zdraví obyvatel.
e) Žádáme o doplnění tabulí plexi v tramvajových podchodech Fakultní nemocnice a
Pionýrská. Je jich hodně vybitých od vandalů.
f) Upozornění občanům: Pro rok 2012 zůstaly poplatky za komunální odpad stejné jako
v předchozích letech.
g) Investice z peněz přidělených KMČ: dokončení předlažby 40 x 40 liché strany
Holečkovy ul. mezi Kischovou a Bulharskou ul. Dále budeme řešit v návaznosti na
revitalizaci sídliště.
h) 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:
Nedošla žádná pošta k vyřízení.
IV. Termín příští řádné schůze středa 8. února 2012 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

