Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 11 12. 2013
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 11. 12.
2013 v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová,, p. Bak, p. Karásek,
pí Michlová, pí Horáková, p. Večeřa, p. Machalíček,
Omluveni: pí Janečková, pí Musilová, p. Matiňák,, pí Žůrková
Hosté: p. Stanislav– MPO, pí Novotná - PČR, p. Rakovský,
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) MP:prosíme o namátkovou kontrolu u MŠ Nedvědova, matky při cestě auty pro děti,
staví svá auta na chodník u budovy kuchyně MŠ místo na parkoviště
b) Dne 25. 11. 2013 proběhl 25. Výrobní výbor k revitalizaci našeho sídliště na
Alfaprojektu. Realizační celek RC3 bude rozdělen na dvě části a to: na Jižní
propojovací komunikaci Janského financovaná z ROP za 15 mil. Kč a další část
sídliště ve 3. etapě za 40 mil. Kč z evropských fondů. Rozdělení projektu způsobí
zpoždění termínu realizace, protože až po rozdělení mohou být vypsána jednotlivá
výběrová řízení na dodavatele staveb. Proto se realizace předpokládá až v termínu září
2014 a dále s dokončením do května 2015. Všechno je odvislé od jednání
Zastupitelstva města Olomouce v lednu 2014.
c) 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: Odbor majetkoprávní žádá o vyjádření k nabytí parcely 415/4ostatní ploch o
výměře 549 m2 v k. ú. Povel. KMČ 20 Povel doporučuje převzetí pozemku do majetku
města Olomouce. Způsob vypořádání, zda odkup nebo směna pozemku, ponecháváme
na rozhodnutí Rady města Olomouce.
IV. Termín příští řádné schůze středa 8. ledna. 2014 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.
Přejeme všem občanům krásné vánoce, veselého Silvestra, hodně štěstí, zdraví a pohody
v pracovním i osobním životě v novém roce 2014

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

