Komise m stské ásti íslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze sch ze dne 3.10.2007
I. Zahájení
KM íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch zku v 18 hodin, dne 3.10.2007
v DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
P ítomni: p. Jan ík, Mgr. Ž rková, pí. Michlová, p. Vlach, PaedDr. Žáková, pí. Matysová,
pí. Machalí ková, p. Ve e a
Nep ítomni: Mgr. Dosoudilová, p. Maceják, Ing.Hor i ka
Hosté: pí Vajmarová, strážmistr Schneider, strážmistr Vysloužil (MPO)
III. Program
a) Komise p edala p ipomínky k MP Olomouc: d ti na sídlišti jezdí na kolech stále
ast ji bez p ileb na hlavách, cyklisté jezdí neosv tlení, mazi ul. Jánského a Albertem
bydlí na lavi ce trvale bezdomovec, za domy Jánského 35 a 37 jezdí asto auta z
parkovišt p es chodník místo aby to objížd ly,
b) Urgujeme ost íhat ke e u zastávky Pionýrská pro p ím stské autobusy a linku 10 sm r
centrum, to je chodník z náspu dol do podchodu na tramvaj Pionýrská. Na
Schweitzerov ul. dosud nebyly pokáceny dva ozna ené suché stromy! Za domem
Nešporova 8 u bývalých pískoviš požadujeme pokácet suchý strom.
c) Stížnost na firmu OLTERM - po rozkopávkách s p echodem na zm nu topení na
sídlišti nedochází k ádnému za išt ní chodník a trávník , navíc zaasfaltované
p ekopy asem sedají a vznikají zna né nerovnosti chodník a silnic - viz silnice ulice
Lužická mezi domy 10 a 12. Žádáme o opravu vad a nedod lk investorem.
d) Obyvatelé ulice Jánského si st žují na hluk z ventilátor st . RELAX zejména v
no ních hodinách, kdy kv li hluku nemohou spát. Doporu eno obrátit se na Krajskou
hygienickou stanici se žádostí o zm ení hluku p i plném provozu ventilátor . Ta
jediná k tomu má kompetence.
e) Na KM byla opakovan p ednesena stížnost rodi
na nedostate né vybavení
d tských h iš na našem sídlišti v porovnání s Parkem malého prince nebo na sídlišti
Nové Sady, kde jsou dv h išt vybavená prvky pro d ti sponzorovaná OPAVIÍ. Pro
to nejde také na našem sídlišti? Rodi e byli pov eni p ednesením této stížnosti na
MM Olomouce na odboru životního prost edí na Hynaisov ul. v Olomouci
f) Urgujeme vým nu pana Macejáka za paní Musilovou jak bylo v zápise z ervna 2007.
IV. Pošta: Dle došlé pošty bude proveden do asný zábor ve ejného prostranství pro
postavení lešení u dom Kischova 2 až 6 a Kpt. Jaroše 7 až 13 z d vodu zateplení dom .
V. Termín p íští sch ze st eda 7. listopadu 2007 v 18.00 hod.
Zapsala:

pí. Machalí ková

Schválil:

p. Jan ík

