Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 9. 9. 2009
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 9. 2009
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, Ing. Horčička, Mgr.
Dosoudilová, p. Večeřa, pí Michlová, Mgr. Žůrková
Nepřítomen: p. Vlach
Hosté: MPO služební číslo 129 a 151
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Pan Michal Blažek, předseda SA 522 SBD Olomouc dům Heyrovského 35 Olomouc
podal emailem stížnost za obyvatele domu na bezdomovce, kteří okupují lavičky na
ul. Janského v bezprostřední blízkosti školy a prodejny Albert a požadují iniciovat
Městskou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, zejména v blízkosti
škol. Pan Blažek byl pozván na naše jednání, bohužel se nedostavil.
b) Za Albertem na Janského byla odstraněna dopravní značka Zákaz vjezdu a umístěny
dopravní značky umožňující parkování. Při jejich osazování se zapomnělo, že
v budově bývalé výměničky je garáž se 3 vozidly, kterým parkující vozidla
znemožňují výjezd na komunikaci a nutí je jezdit přes trávník, a k domu byl
v minulosti zbudován příjezd pro sanitku kvůli invalidní osobě paní Crhové, což bylo
změnou dopravního značení také znemožněno. Žádáme o nápravu, předseda p. Jančík
půjde vyřídit na MMOl odboru dopravy. Při této změně nebyla KMČ přizvána a
zřejmě neproběhlo ani místní šetření, abychom se mohli na místě samém vyjádřit.
c) Z plánu investic na rok 2010 byla vyškrtnuta zastávka MHD se zálivem U botanické
zahrady z důvodu neprůchodnosti ve změně vlastníka pozemku. Město není
vlastníkem pozemku, kde by měl zastávkový záliv vzniknout.
d) Z plánu investic na rok 2010 byly dále vyškrtnuty požadavky na opravu chodníků,
musí být řešeno s odborem dopravy jinak, nejsou to investiční akce, ale údržba. Bude
předáno paní Barošové na MMOl.
e) Projekt na přechody přes ul. Schweitzerovu U kapličky je v řešení majetkoprávních
vztahů mezi MMOl a majitelkou dotčených pozemků.
f) Na rohu ulic Nedvědova a Schweitzerova při příchodu k přechodu pro chodce přes
Velkomoravskou ul. k Lidlu od sídliště, je potřeba ostříhat jehličnany zasahující do
chodníku a odstranit travní porost, který pod větvemi roste přes 3 dlaždice 30x30 cm
na chodníku a tento chodník zužuje. Požadujeme nápravu!!!
g) Na žádost KMČ byl dobudován a opraven chodník na ul. Tolstého, bohužel až na
úsek, který občan bydlící v domě na této ulici nedovolil opravit.
h) V sobotu 3. 10. 2009 bude na našem sídlišti probíhat sběrová sobota jak je obvyklé.
i) 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:
Nedošla žádná pošta k vyřízení.
V. Termín příští řádné schůze středa 14. října 2009 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

