KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL
Zápis č. 4 /2016 ze dne 13. 4. 2016

e-mail : kmc20@olomouc.eu

1. PREZENTACE :
Přítomni : pan Popelák, pan Jančík – tajemník, paní PaedDr.
Žáková, paní Horáková, pan Stavinoha, paní Mgr. Batlová, p.
Matysová, pan PhDr. Machalíček
Nepřítomni :paní Janečková, paní Mgr. Žůrková pan. Mgr.
Rak, paní Nykodýmová - omluveni
Hosté :
MP – pan Rozsypal
Pan ing. Martin Luňáček – MMOl – odbor koncepce a rozvoje

2. JEDNÁNÍ :
Po zahájení a přivítaní všech přítomných pan tajemník sdělil, že
je komise dle bodu č. 10 Jednacího řádu KMČ v počtu 8
přítomných členů usnášeníschopná.

3. POŽADAVEK NA MMOL ODBOR INVESTIC – p.ing. HANA
HOLOUŠOVÁ –TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA - BILLA
Komise na základě hlasování žádá MMOl odbor investic –
p.ing. Hana Holoušová – o zahájení řízení - změna v umístění
budoucí tramvajové zastávky v blízkosti nákupního centra
BILLA. Komise, potažmo občané nesouhlasí s umístěním
dvou zastávek na ulici Zikova. Sídliště se v blízkosti centra
Billa rozrůstá a je nelogické mít dvě zastávky na ulici Zikova.

Reakce na vystoupení hosta p. ing. Martina Luňáčka – další info
pro obyvatele sídliště Povel - linka 111 na Sv. Kopeček bude
vypravován kloubový autobus o víkendech a svátcích.

4. POŽADAVEK MMOL na KMČ – odbor dopravy – p. ing.
Kateřina Motyčková
Komise jednohlasně odsouhlasila záměr MMOl, který zjednoduší
provoz na ulici Holečkova – záměr zjednosměrnit tuto ulici.

5. POŽADAVEK SVJ HEYROVSKÉHO NA MMOL – ODBOR
DOPRAVY p. ing. Kateřina Motyčková
Komisi byla zaslána písemná žádost SVJ Heyrovského o
– zjednoseměrnění ulice Heyrovského 2 Heyrovského 31 plus
umístění dopravních značek zákaz zastavení. V délce cca 10m.
Komise po hlasování (všichni pro) souhlasí

6. POŽADAVEK NA P. ING. STEIGEROVÁ – MMOL. ODBOR
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – přesun laviček u domu
Jeremiášova 14, Olomouc
Komise děkuji za realizaci přesunu laviček.

7. SBĚRNÉ SOBOTY
Dne 7. května 2016 proběhne sběrná sobota. Sběrná místa :
Roh ulic Sienkiewiczova a Lužická
Roh ulic V křovinách a Schweitzerova

8. Požadavek na MMOl – TS – vyznačení žluté čáry zákaz
stání u popelnic
Komise žádá MMOl o vyznačení žtutých čar u popelnicových
stání před domem Schweitzerova 58 a mezi domy Jeremiášova
14 -16
9. NÁVŠTĚVY U JUBILANTŮ
Komise informuje, že gratulace a návštěvy našich vážených
spoluobčanů jubilantů budou i v dalších měsících opět
provádět paní Mgr. Batlová a paní Mgr. Žůrková a paní
Horáková. V průběhu roku – pravděpodobně v září - bude
realizována slavnost pro všechny jubilanty. Všichni občané
sídliště Povel budou včas informováni.

Další schůzka KMČ bude dne 11. 5. 2016 v 18,00 v DDM
Olomouc
Zapsala : PaedDr. Sylva Žáková

Schválila : Ivana Janečková

