Komise m stské ásti íslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze sch ze dne 12.3.2008
I. Zahájení
KM íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch zku v 18 hodin, dne 12.3.2008
v DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
P ítomni: p. Jan ík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, Ing. Hor i ka, pí. Machalí ková, p.
Ve e a, Mgr. Dosoudilová, pí Musilová, p. Vlach, pí Michlová, Mgr. Ž rková
Hosté: pprap. Solovská (Policie R), stržm.Rozsypal, stržm. Raš ák (MPO)
III. Program
a) Navržený nový p echod pro chodce p es ul. Schweitzerovu u k ižovatky s ul.
Ibsenovou byl Magistrátem m sta Olomouce akceptován. Pro jeho vybudování je
nutno provést projekt, projít stavebním ízením, stavebním povolením a za azením do
investi ních akcí. Za azení do investic m že být provedeno nejd íve na rok 2009.
b) KM se op t zabývala problémem bezdomovc na pozemku p. Zemánka na ul.
Schweitzerova. Bohužel jsou na soukromém pozemku a dokud se je p. Zemánek
nerozhodne z pozemku vypov d t, nelze to ešit jiným zp sobem než soudní žalobou
soused – viz lánek v Olomouckém deníku dne 11.3.2008.
c) Výstavba chodníku mezi ul. Jánského a Brn nskou k zastávce MHD Pionýrská
vázne na stále neakceptovatelné cen za pozemek pro tento chodník, kterou požaduje
majitel pozemku p. Pernica. Z ejm by stálo zkusit odkoupit pozemek od majitele
pokusné zahrady v sousedství ( oplocený pozemek ) o což Magistrát m sta Olomouce
žádáme.
d) Byla zahájena jednání na opravu silnice Brn nská p ed firmou Lanex tak, aby byl
odstran n nebezpe ný úsek této komunikace.
e) Žádáme o o ez tují p ed domem Nedv dova 3 až 5. Tyto zasahují až do t etiny
chodníku p ed tímto domem.
f) Obyvatelé ul. Nešporovy si st žují na velký nepo ádek na zahrad u domu Bulharská
. 6. Zejména p i v tru létají po sídlišti kusy papíru a jiné odpadky z této zahrady.
Žádáme Magistrát m sta Olomouce o jednání s vlastníkem, aby na pozemku uklidil a
zamezil létání odpadk po sídlišti.
g) lenové komise navrhují, aby byl pro pot eby KM 20 zakoupen digitální fotoaparát
pro lepší možnost dokumentace pot eb r zných oprav na sídlišti apod.
h) H išt Nedv dova je ur eno ke kompletní rekonstrukci. Magistrát m sta Olomouce
hledá sponzora této akce.
i) Sb rová sobota bude na našem sídlišti 12.4.2008, kontejnery budou umíst ny na rohu
ul. Lužická – Sienkiewiczova a Polská – Varšavské nám.
IV. Pošta: Došlo rozhodnutí o záboru zelen u domu Nešporova 2 po dobu zateplování
domu.
V. Termín p íští sch ze st eda 9. dubna 2008 v 18.00 hod.
Zapsala:

pí. D. Machalí ková

Schválil:

p.J. Jan ík

