Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 11 6. 2014
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 11. 6. 2014
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, p. Bak, p. Karásek, pí Janečková,
pí Michlová, p. Machalíček, pí Žůrková, pí Horáková
Omluven: pí Musilová, .p. Martiňák, p. Večeřa
Hosté: p. Spáčil – MPO, pí Novotná – PČR, p. Kudela, pí Batlová
III..Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) MP:podchody na Brněnské ul. projíždějí cyklisté a ohrožují chodce. Prosíme o
občasnou kontrolu.
b) Znovu žádáme pana Swaczynu z MMOl, aby nechal u nových kontejnerových stání,
vzniklých v rámci revitalizace našeho sídliště, vyznačit žlutou čarou zákaz stání
vozidel u těchto popelnicových stání. Parkující vozidla brání svozu odpadů. Zatím se
s označením nic nestalo.
c) Na základě požadavku občanů, žádáme o vykácení posledního starého javoru na pěší
zóně Nedvědova z těchto důvodů: narušuje koncepci aleje na pěší zóně, pod tímto
stromem je vysazen, v souladu s projektem revitalizace, nový strom, který nemůže
zdárně růst. Současně žádáme o kontrolu nově vysazených stromů při revitalizaci
sídliště na ulicích Janského, V křovinách, Heleny Malířové, Sienkiewiczova sudá
strana – stromy jsou zaschlé. Nutná obměna.
d) Dále opětovně žádáme o opravu chodníku u domů Heleny Malířové 6 a 8, který
poškodila firma, která kácela poškozené borovice v ulici před výsadbou stromů
nových. Díra uprostřed dlažby je nebezpečím úrazu.
e) Dále žádáme o opravu hracích prvků ( vrácení Berušky ) a opravu plotku u dětského
hřiště u ZŠ Nedvědova a opravu prvku hřiště pro dospělé ve vnitrobloku za domy
Heyrovského 1 – 15, vybudovaného v rámci revitalizace našeho sídliště.
f) Dále požadujeme kontrolu chodníků a jejich opravu postavených v rámci revitalizace
sídliště Povel RC2 firmou KARETA. Chodníky se místy propadají ( např.
Sienkiewiczova ul.), nebo se drobí dlaždice. Je třeba zařídit záruční opravu
nedostatků. Dále žádáme o nové nátěry zeber na vyvýšených přechodech vzniklých při
revitalizaci sídliště.
g) Po TSMO žádáme opravu uvolněné dlažby na ul. Nešporova u domu č. 8, dále mezi
domy Nešporova 15 a 17, dále u přechodu přes ul. Schweitzerovu proti domu
Schweitzerova 70
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.
IV. Pošta: Nedošla žádná pošta k vyřízení.
V. Termín příští řádné schůze středa 10. září. 2014 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

