Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 10. 6. 2009
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10. 6. 2009
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, Ing. Horčička, p. Vlach,
Mgr. Dosoudilová, p. Večeřa, pí Michlová, Mgr. Žůrková
Hosté:p. Rozsypal – MPO, pí Podgrabinská
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Paní Podgrabinská donesla fotografii chodníku mezi Lužická 6 a Lužická 8. Chodník
potřebuje opravu a zasypání děr kolem dešťového kanálu. Fotografie s požadavkem
opravy předána na TSMO.
b) Požadavek na MPO – všímat si bezdomovců u Billy a Alberta, kouření dětí před
cestou do školy na sídlišti. U Mapeta stojí červený Peugeot na prázdných pneu a roste
už pod ním tráva – žádost o odstranění. Venčení psů na ul. Jihoslovanské, majitelé po
svých psech neuklízejí.
c) U domu Kpt. Jaroše 19 žádáme o umístění retardéru – kovového příčného prahu do
vozovky z důvodu rychlé jízdy automobilů a nebezpečí pro děti jdoucí do školy ZŠ
Nedvědova.
d) Na sídlišti byl v minulosti umístěn kontejner na drobný elektroodpad. Po jeho
několikerém rozbití byl odvezen. V současné době na sídlišti žádný není. Bude sem
umístěn jiný, nebo tato akce již skončila a kontejnery na drobný elektroodpad se již na
sídliště nedávají a mají tuto problematiku pokrýt sběrové soboty?
e) Projekt na přechody přes ul. Schweitzerovu U kapličky byl RMO schválen v úsporné
variantě, tj místo 3 přechodů pouze 2. Po osobním jednání předsedy KMČ s panem
náměstkem Majorem, bylo přislíbeno, že rada bude své usnesení revokovat a bude
schválena kompletní varianta 3 přechodů přes ul. Schweitzerovu v prostoru zastávky
U kapličky. Na této akci spolupracujeme s KMČ 15 – Nové Sady.
f) Pro sídliště Povel není kapacitně dostačující doprava linkou č. 16 v pracovních dnech
ani o sobotách a nedělích. Dopravu v pracovních dnech by zlepšilo přidání počtu
autobusů a zkrácení intervalu na lince 16, o víkendech by situaci mohlo zlepšit
nasazení kloubových 16 i na sobotu a neděli. Žádáme o posouzení a případné posílení
dopravy na sídliště Povel a Nové Sady.
g) Nová autobusová linka č. 35 z Tabulového vrchu k OC Haná – Horní lán – Aquapark.
Při cestě z Aquaparku nemá zastávku u OC Haná a cestující mají problém se
s nákupem dostat k tramvaji na Hraniční příp. na Tabulový vrch. OC Haná odmítlo
postavit na svém pozemku zastávku pro směr od Aquaparku s tím, že nemá na tuto
akci peníze ( cca 300 000,- Kč ). Proto tam zastávka zpět není. Je však možné pro
cestu s nákupem zpět využít linku 21 a přes Hesperii, kde je průjezdná konečná, přijet
na Hraniční či Tabulový vrch. Nastupuje se u OC Haná na zastávce, na které se při
cestě za nákupem vystoupilo. Linka č. 16 od 1. 6. 2009 na OC Haná nezajíždí. Byla
upravena i trasa linky č. 42, která jezdí přes Fakultní nemocnici.
h) Do konce srpna 2009 bude opraven chodník mezi tramvajovými podchody na ul.
Heyrovského.
i) Děkujeme za odstranění trosek trafiky naproti Alberta u plotu ZŠ Heyrovského.

j) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic, příp.
jiných závad v práci TSMO, je možno toto řešit na www. tsmo.cz , kde se pomocí
internetu dá požádat o sjednání nápravy. TSMO na tyto podněty rychle reagují.
IV. Pošta:
KMČ 20 nesouhlasí s pronájmem pozemku dle MAJ-MŘ-DOK/2071/2009/Le na
přístavbu prodejny – skladu z těchto důvodů: na začátku jsme souhlasili se změnou
dřevěného stánku za zděný se skladovacím prostorem, místo toho vyrostlo na
Heyrovského ul. monstrum s hernou v 1. patře a původní skladovací prostory pronajímá
paní Žouželková jako Second hand. Sklad pro svoji prodejnu tabáku má. Každý rok se
pokouší buď o prodej nebo pronájem různě velké plochy kolem své Trafiky. KMČ 20
s prodejem ani s pronájmem nikdy v minulosti ( po zkušenosti s hernou ) nevyslovila
souhlas a ani v tomto případě s pronájmem, který by se změnil v prodej zásadně
nesouhlasí.
V. Termín příští řádné schůze středa 9. září 2009 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

