Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 10. 10. 2012
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10. 10.
2012 v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Večeřa, p. Bak,
pí Horáková, pí Janečková, Mgr. Žůrková, pí Michlová, p. Karásek
Omluveni: p.Machalíček
Hosté: p. Spáčil – MPO, paní Novotná – PČR
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Dne 8. 10. 2012 byla dána rekonstruovaná část sídliště k užívání občanům slavnostním
přestřižením pásky za účasti nám. primátora p. Majora a p. Šnevajse, pány Horáky,
majiteli firmy Horstav a p. Ing. Štěpánem z Alfaprojektu.
b) Přestože je stavba předaná, má KMČ tyto připomínky k nedodělkům:
1. U vjezdu do areálu ZŠ Nedvědova ( na obratišti pro zásobování uprostřed pěší
zóny) nám chybí dopravní značka Zákaz stání s dodatkovou tabulkou vymezující
šířku zákazu v metrech – přislíbeno dodání stavbyvedoucím
2. Žádáme pí. Ing. Štěpánkou z OŽP MMOl o pozvání firmy ONYX na opravu
nově zřízené houpačky na novém hřišti u ZŠ Nedvědova, jeden z nosných řetězů
se rozdělil na dva. Nutná oprava
3. SVJ Heyrovského 1 až 5, Olomouc, žádá o odstranění starého křoví u domu, nyní
jsou u chodníku vysazeny nové keře a staré v původním místě u vchodů č. 1 a 5
zůstaly.
4. Občané z domu Kpt. Jaroše15 a 17 žádají o výsadbu 2 nových dalších stromů
k pěší zóně Nedvědova ( na straně k obratišti vozidel )
5. U vjezdu do Pěší zóny u Zenitu a u Hrušky budou ještě doplněny zábrany ve
formě betonových kostek ( po dodání z výroby ). Vjezd pro zásobování do pěší
zóny Nedvědova k Zenitu je povolen jen v době od 6.00 do 10.00 hodin. Prosíme
MPO o namátkovou kontrolu uvedené části sídliště.
6. V ul. Finská nejsou dokončeny terénní úpravy – dosypání hlíny na rohu chodníku
s Velkomoravskou ulicí. Na druhé straně trčí ze země chránička, nebezpečí
zakopnutí chodcem.
7. Celá zrekonstruovaná část sídliště přešla pod režim dopravní značky Zóna 30
s křižovatkami s předností zprava. Řidič ale rychlost 30 km nedodržují, žádáme
MP o kontrolu dodržování rychlosti měřením, zejména v úseku Heyrovského –
Kpt. Jaroše na boku Hotelového domu.
8. Na jednotlivých strojích na cvičení pro dospělé, nejsou na strojích české návody,
jen anglické, návodu na kůlu u prvního nového stromu u chodníku si málokdo
všimne.
9. Provozní řád nového dětského hřiště u ZŠ Nedvědova by bylo vhodné přemístit na
lokomotivě na druhou stranu ( ze strany širokého chodníku ), aby byl vidět. Tak
jak je umístěn, si ho málokdo všimne.
c) Prosíme p. Ing. Štěpánkovou z OŽP MMOl o zajištění prořezání keřů na ul.
Schweitzerové u domu Jeremiášova 14. Je problém kvůli výrůstkům keřů projít po
chodníku.

d) Dále, prosíme OŽP o likvidaci keřů a stromku v květináčích před domem Janského 6,
Olomouc, informaci podá pí. Matýsová.
e) Urgujeme vyčistění kanalizace na ul. Jihoslovanská. Stav zjištěn již v květnu, dosud
se nic nestalo. Kontaktní osoba paní Vlasta Musilová Jihoslovanská 5, Olomouc
f) 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: Nedošla pošta k vyřízení – pouze na vědomí.
Pouze jsme dostali na vědomí, že je na Janského povolen další mobilní stánek, tentokrát
prodej zeleniny.
IV. Termín příští řádné schůze středa 14. listopadu 2012 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

