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Zápis ze schůze KMČ POVEL za listopad 1.11.2006
Prezence:

Žůrková
Jančík

Diviš
Dosoudilová

Omluveni: Machaličková,
Nedostavili se: Příborský, Svrchokrylová, Augustin, Musilová, Žáková, Vlach, Kadlec ,
Živělová,
Program schůze:
1/ Korespondence z magistrátu a DS GEO projektu.
2/ Na Sienkiewiczově hřišti č 21 bude nainstalován nový dětský prvek Flora 20. Je to věž se
skluzavkou a šplhací rampou a lanovou lávkou a plošinou se sítí. Termín dokončení 25.
listopadu 2006. Dětský prvek je financován z peněz naší komise Povel.
3/ Komise reaguje na Oznámení Magistrátu č.j. ÚSO/506/2005/Ob o zahájení územního
řízení o povolení výjimky… o obecných technických požadavcích na výstavbu restaurace a
penzionu na Povelu v ústí Schweitzerovy do Slavonínské a Teichmanovy. Velmi vážně
upozorňujeme, že jde o kritické místo s velkým výškovým rozdílem (cca 2 m) . A že výjezd
z budoucího objektu do prostoru zastávky autobuse š 16, 17, 27 je naprosto nevhodný. Jednak
kvůli výškovému rozdílu, jednak kvůli zastávce bez zálivu. Jedná se o velmi nepřehledné
místo v křižovatce. Tam nelze vybudovat ani záliv kvůli výškovému zlomu natož ještě výjezd.
Pokud by se jednalo o výjezd z budoucího objektu, tak musí být do ulice Teichmanovy. Ale
vůbec tam něco stavět je pochybené. Je to tam z dopravního pohledu velmi nepřehledné.
Pokud by se tam mělo něco stavět tak je to zastávkový záliv. Ten ale bude muset být
vybudován asi na Slavonínské. Pošlete tam dopraváky ať se k tomu vyjádří.
3/ Bezbariérové úpravy komunikací, trasa H. Nás se týká křižovatka Velkomoravská x
Schweitzerova. Přestavba 2 ostrůvků a jejich rozšíření a to u Lidlu a na druhé straně
Schweitzerovy. Litujeme, že nebude rozšířen ostrůvek u Schwietzerovy 52, kudy vede
cyklistická stezka ze sídliště k Lidlu, kde je velký provoz chodců. Všechny ostrůvky budou
nově osvětleny.
4/ Poděkování za 4 roky práce v KMČ Povel a Mikulášská nadílka, protože příště se sejdeme
až 13:prosince.

5/ Bohužel se nedostavili ti, kteří měli prověřit, zda svítí všechna VO na sídlišti, úkol trvá
do příští schůze.

Zapsala předsedkyně D. Žůrková
dagmar.zurkova@email.cz tel.:585 431 871

