Zápis ze schůze KMČ č. 20 - Povel za květen ze dne 9.5.2007
Přítomni:

Mgr. Žůrková, PaedDr. Žáková, Mgr. Dosoudilová, pí. Matýsová, p. Vlach, p. Maceják,
p. Večeřa, Ing. Hořčička, pí. Michlová, pí. Machalíčková (tajemnice), p. Jančík (předseda)
p. Tóth (MPO), p. Heger a obyvatelé domu Janského 2

1.

Mgr. Žůrková předala funkci předsedy KMČ p. Jančíkovi. Pan Jančík přivítal nové i stávající členy
komise a rozloučil se s nezvolenými členy. Tajemnicí KMČ byla jednomyslně zvolena pí.
Machalíčková.

2.

Členové komise se zabývali stížností obyvatel domu Janského 2 ve věci problematického chování
spolubydlícího pana Procházky (např. skladování odpadků v bytě, zápach, arogantní chování). Členové
KMČ občanům - členům Bytového družstva U kovárny doporučili svolat domovní schůzi jejich
družstevní samosprávy, na které si odsouhlasí postup jednání s panem Procházkou. Ze zápisem z této
domovní schůze se musí spojit s předsedou Bytového družstva U kovárny panem ing. Kyjovským a
chtít po orgánech družstva, aby z pozice majoritního vlastníka domu Janského 2, Olomouc situaci
vztahů v domě mezi obyvateli a panem Procházkou řešily. V případě problémů s panem Procházkou
mohou obyvatelé na pomoc zavolat Městskou policii. KMČ nemůže řešit vztahy mezi vlastníky či
nájemníky bytů a vlastnické vztahy. Porušování domovního řádu musí ve své zákonné kompetenci řešit
majoritní vlastník domu - tedy Bytové družstvo U kovárny Olomouc. Stížnost bude podpořena
písemným stanoviskem KMČ č. 20 a dopisem panu ing. Kyjovskému s požadavkem, aby situaci řešil.
Dopis stěžovatelů je přílohou pro MMO.

3.

Byla projednána oprávněná stížnost pana Hegera na nedostatečné řešení modernizace dětských hřišť na
sídlišti Povel. KMČ bude kontaktovat Ing. Štěpánkovou z odboru životního prostředí MmOl a TSMO
a.s. Modernizace byla v minulém období přislíbena.

4.

K žádosti o sdělení stanoviska Statutárního města Olomouce čj. SmOl/Maj/22/1682/2007/Sk ze dne
26.4.2007 ve věci umístění dvouvitríny o rozměrech reklamní plochy 0,7 m2 na části parcely č. 311/1
ostatní plocha v k.ú. Povel, obec Olomouc nemá KMČ námitek.

5.

KMČ předala tyto podněty MPO: řešení vraků na sídlišti, zdržování se bezdomovců před supermarkety
– LIDL, Peny Market, BILLA.

6.

K žádosti o sdělení stanoviska Statutárního města Olomouce čj. SmOl/Maj/22/7204/2006/Čí ze dne
11.4.2007 ve věci odprodeje pozemku na části parcely č. 451/33 ostatní plocha o výměře cca 10 m2
v k.ú. Povel, obec Olomouc za účelem vybudování druhého vstupu (schodiště) do bytového domu na
ulici Heyrovského 35. KMČ doporučuje žádosti nevyhovět. Odůvodnění: Schodiště by ústilo na
trávník, nemá návaznost na žádný chodník a žádný chodník zde v budoucnu budovat nechceme.

7.

K žádosti pana Čmiela ve věci zřízení přechodu pro chodce v blízkosti křížení ulic Nešporova a
Schweitzerova. KMČ doporučuje žádosti nevyhovět. Odůvodnění: přechod pro chodce by se nacházel
v těsné blízkosti uvedené křižovatky a frekvence chodců nedosahuje požadovaného limitu.

8.

KMČ projednala zprávy z pochůzky Povelem, kterou provedli členové na základě úkolů z minulé
schůze s těmito výsledky:
Lavičky -žádáme o opravu laviček naproti Alberta Janského ul.
Chodníky-je nutno co nejdříve předláždit houpající se dlaždice chodníku v ul. Heleny
Malířové po celé délce kolem domů č.2 až 10. Nebezpečí úrazu!!! Když po tomto chodníku jedou
cyklisté je slyšet jak dlaždice cvakají. Případný úraz bude řešen jako regres na TS Olomouc!
Opravy dalších chodníků: Tolstého ulice mezi domy 16 až 36 staré vydrolené chodníky, u domu č. 38
investor za rok ještě chodník nezbudoval. Zde jsou chodníky pouze po jedné straně ulice. Chodník v
ulici Schweitzerově č. 16 a č. 12 ( před školkou )uvolněné houpavé dlaždice, díra v asfaltovém
chodníku Heyrovského 17, rozpadlý chodník Heyrovského 31, chodník mezi Heyrovského a Brněnskou
vlnitý, chodník Kischova 2 - 4 - 6 + krátký úsek u kanálu

1

Veřejná zeleň - v ulici Jihoslovanské vykácet staré nemocné a trouchnivé akáty a po jejich
vykácení vysázet ve stávajících mezerách nové stromy jako v ulici Polské, ul. Nešporova ( roh proti č.
1) vyježděný trávník, Nešporova ( parkoviště naproti č. 4 a 6 ) vyježděný trávník
Silnice: ulice Ibsenova na křižovatce se Schweitzerovou obnovit vodorovné dopravní značení
pro výjezd na Schweitzerovu ul. od Lidla, na rohu Ibsenova - Jihoslovanská zřídit přechod pro chodce chodí tudy děti při cestě do školy na autobusy č. 12 a 26 a k přechodu u Zenitu. Díky Lidlu velký
provoz vozidel - navíc bez dopravního značení - přednost zprava. Díra v asfaltu před domem
Heyrovského 13, konečně zrealizovat rozhodnuté zrušení přechodu smrti Velkomoravské ul. u čerpací
stanice, oprava silnice na ulici Kischova před domem č. 6, u podchodu k tramvaji Pionýrská uhýbá
trávník a hrozí propadení na chodník ústící do podchodu
Dále bychom potřebovali zrealizovat: za domem Jeremiášova 10 odstranit 2 sloupy,
v ulicích Sienkiewiczova a Nešporova před domy s lichými čísly vyměnit hlavice veřejného osvětlení
za výkonnější ( hříbek - jako na Nedvědově ) stávající světla jsou stará zkorodovaná - slepá. Opravit
veřejné osvětlení za domem Jeremiášova ve vnitrobloku - dům tudy má hlavní vchody se zvonky, natřít
sloupy veřejného osvětlení kpt. Jaroše, H. Malířové, Lužická lichá strana, Sienkiewiczova, Nešporova,
Heyrovského, vyznačit vodorovným dopravním značením parkoviště v ulicích Nešporova,
Sienkiewiczova, Lužická, H. Malířové, V křovinách, Janského - určitě by se tímto opatřením podařilo
umístit na stávající neoznačená parkoviště více vozidel, když by řidiči věděli jak se mají postavit, zrušit
staré pískoviště za Heyrovského č. 12,
Doprava: na displejích inteligentních zastávek chybí autobusové linky č. 728, 775 apod.
dopravce Connex Morava a. s., žádáme o jejich zařazení, aby byla služba kompletní. Přes zastávku
Zenit jezdí nově trasovaná bezplatná linka k Olomouc - City, autobus je pomalovaný, ale jezdí bez čísla
linky. Jedná se dle JŘ o linku č. 766 provozovanou Connex Morava a. s., žádáme aby MMO zajistil,
aby linka byla řádně číselně značena tak jak dle pravidel má být, aby cestující pracně nesháněl co je v
JŘ a co je to vlastně za autobus. DPMO a. s. provozuje bezplatnou linku k Olympii a ta je řádně
značena číslem 60, tak proč ne Connex?
Díra v poklopu jímky na vodu u videopůjčovny Janského
Žádáme o odstranění bývalého stánku PNS naproti Alberta Janského u školního plotu, jsou tu
vybitá okna a žijí zde toulavé kočky, nebezpečí možné infekce. Dále žádáme o zrušení stánku PNS na
rohu ulic Jeremiášova - Schweitzerova.

V Olomouci dne 9.5.2007

zapsala: Machaličková - tajemnice

schválil: Jančík - předseda KMČ 20
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