Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 9. 10. 2013
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 10. 2013
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Bak, p. Karásek,
pí Michlová, pí Horáková, p. Večeřa, p. Machalíček, pí Janečková
Omluveni: p. Martiňák, pí Žůrková
Hosté: p. Stanislav– MPO, pí Novotná PČR, p. Rakovský, p. Stejskal
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) MP:prosíme o namátkovou kontrolu - Nešporova 8 spávají dva bezdomovci. U
kuchyně MONTE školka na Lužické ul. stávají v zákazu stání zaparkovaná vozidla,
žádáme o namátkovou kontrolu a případný postih ( školka má nepřetržitý provoz ).
b) Oprava chodníků Kischova 10 a Nešporova č. 15 až 19 byla zahrnuta do plánu prací
TSMO na říjen 2013. Věříme, že to TSMO zvládnou.
c) Panu Stejskalovi byla vysvětlena práce KMČ a pan Stejskal se jako veřejnost může
schůzí KMČ zúčastňovat, protože naše schůze jsou veřejné.
d) Nový chodník na ul. Jeremiášové bude vybudován až na jaře 2014 z důvodu financí.
e) Dnem 18. 10. 2013 bude zprovozněna Šantovka. Dočasně je k ní zřízena autobusová
lina MHD č. 30, která po projetí od Tržnice přes Šantovku a dále, jezdí i přes zastávku
Povel škola, odkud pokračuje na zastávku V Kotlině, Šantovka, Tržnice plocha.
f) Občané a KMČ 20 se ptají, kdo a kdy zamete nové chodníky a parkoviště od písku,
aby se za větru po sídlišti neprášilo.
g) Žádáme Magistrát města Olomouce - odbor dopravy, aby zadal vypracování projektu
rozšíření křižovatky Schweitzerova – Velkomoravská u Lidlu o jeden jízdní pruh ve
směru od hasičů, aby bylo možno lépe projíždět křižovatkou.Dnes stojí kolony aut
čekajících před křižovatkou až po křižovatku s Jeremiášovou ul. a dál. Rozšířením
křižovatky by se zvýšila kapacita průjezdu vozidel a snížilo by se blokování
autobusových linek MHD č. 10, 16, 17, 728, atd.
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: Nedošla žádná pošta k vyřízení.
IV. Termín příští řádné schůze středa 13. listopadu 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

