Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 11. 11. 2009
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 11. 11.
2009 v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, Ing. Horčička, Mgr.
Dosoudilová, Mgr. Žůrková, p. Večeřa, pí Michlová
Neomluven: p. Vlach
Hosté: p. Dokoupil – MPO, p. Studený – stížnost
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Pan Studený si přišel stěžovat na parkující vozidla před domy Nešporova 4 a 6, která
stojí na asfaltové komunikaci pod okny domů a při vyjíždění z tohoto místa přejíždějí
přes chodník kolem popelnicového stání nebo přes trávník. Žádáme MP o namátkovou
kontrolní činnost. Jinak KMČ 20 má již cca 3 roky v plánu investic požadavek, aby z
uvedeného trávníku bylo zbudováno malé parkoviště.
b) Dne 12. 11. proběhlo Územní řízení k vybudování chodníku Janského – Pionýrská.
Výstavba chodníku je přesunuta do plánu investic na rok 2010. Jeho stavbě již nic
nebrání, jen věříme, že na chodník Magistrát města Olomouce přidělí peníze.
c) KMČ schválila plán svých schůzí na rok 2010.
d) Předseda KMČ 20 p. Jančík předal na odbor dopravy MMOl požadavky na opravy
chodníků v působnosti naší KMČ ( včetně fotodokumentace ).
e) Automobil na parkovišti Kpt. Jaroše SPZ TAK 20-83 je momentálně v převodním
řízení. Po zjištění vlastníka může být MP předáno k řešení – přitom se musí 2 měsíce
čekat na postup majitele, co s vozidlem udělá. Vrak vozidla u Billy sice hyzdí ráz
obce, ale je na soukromém pozemku, proto je na majiteli Billy a pozemku, aby s ním
něco dělal.
f) Od 1. 11. 2009 začal platit tkzv. Chodníkový zákon – o chodník se stará majitel
pozemku, na kterém se chodník nachází – tj. ve většině město Olomouc a starat se
budou Technické služby města Olomouce, a. s. mimo níže uvedené chodníky
v působnosti KMČ 20 - Povel , které jsou ze zimní údržby vyňaty: chodníky podél
parkovišť na ul. Heyrovského, chodník k vedlejším vstupům a vnitřní trakt domů
Heyrovského 1 – 31, chodník k vedlejším vstupům domů Heyrovského 4, 10, 12,
chodník mezi parkovištěm a domem Janského 37, chodníky v parčíku při ulici
Janského, chodník podél parkoviště domu Janského 10 – 16, chodník vnitrobloku
domů na ul. Jeremiášova 10 – 14, chodník ve vnitrobloku mezi ul. V křovinách a
Nešporova, chodník na ul. Nešporova podél parkoviště, chodník ve vnitrobloku mezi
ul. Bulharská a Nešporova, chodník k vedlejším vstupům domů na ul. Sienkiewiczova
1 – 13, chodník mezi ul. Sienkiewiczova a Nešporova, chodníky ve vnitrobloku ul.
Schweitzerova, Nedvědova a Holečkova, chodník k vedlejším vstupům do domů Kpt.
Jaroše 1 – 11 a Kpt. Jaroše 13 – 19. Komunikací a chodníků, které budou muset
TSMO v zimě ošetřovat je po celém městě mnoho, proto se nedá očekávat, že se
veškerý úklid sněhu stihne okamžitě po spadu sněhu. Proto žádáme občany o
trpělivost a případnou dobrovolnou svépomoc při úklidu sněhu na chodnících, za což
KMČ 20 předem moc děkuje.

g) U Alberta na Janského ul. je na sousoší u jedné ze soch uražena hlava. Prosíme o
opravu.
h) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic,
propadlých a neposypaných chodníků, příp. jiných závad v práci TSMO, je možno
tyto řešit na www. tsmo.cz , kde se pomocí internetu dá požádat o sjednání nápravy.
TSMO na tyto podněty rychle reagují.
IV. Pošta:
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce. Moravské
divadlo Olomouc chce umístit reklamní panel na parcelu 350/22. S tímto umístěním KMČ
20 nesouhlasí, protože na uvedeném místě je vyprojektována Moravská cyklostezka a
panel by tam musel být opět odstraněn. Navrhujeme jeho umístění na druhou stranu ul.
Schweitzerovy, připadně na jiném místě.
V. Termín příští řádné schůze středa 9. prosince 2009 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

