Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 9. 12. 2009
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 12. 2009
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, Ing. Horčička, p. Vlach
Omluveni:Mgr. Dosoudilová, pí Michlová, Mgr. Žůrková, p. Večeřa
Hosté: p. Dokoupil a p. Koutný – MPO,
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Chodník na Tolstého ul. byl zrekonstruován, ale firma, která to prováděla, tam
zapomněla osadit obrubníky mezi čísly 16 až 36. Auta tam najíždějí na chodník.
Stížnost poslala paní Stejskalová z ul. Tolstého.
b) Paní Kaštovská, místopředsedkyně SVJ Sienkiewiczova po KMČ požaduje, abychom
podpořili opravu schodů a přístupového chodníku do jejich domů. Doufá, že na chodník
Magistrát města Olomouce přidělí peníze. Po dotazu na Magistrátu, patří zadní vchody
do domů k domům a přístupové cesty si musí opravit SVJ na vlastní náklady. KMČ 20
navíc připomíná, že chodníky za domy Sienkiewiczova nebudou v zimě udržovány.
Lepší řešení by bylo upravit poslední patro schodů k výtahům v domě tak, aby lidé o
holích mohli chodit z domu hlavním vchodem na očištěný chodník.
c) Dne 26. 11. 2009 na setkání předsedů KMČ s primátorem a dalšími pozvanými,
vystoupil ředitel Hřbitovů města Olomouce s problémem přeplňování kontejnerů u
hřbitova jiným odpadem, než je hřbitovní odpad, občany města Olomouce. Toto
vyvážení stojí mnoho peněz a proto apeluje na občany, aby pro svoz svého odpadu
využívali sběrových sobot v jednotlivých částech města.
d) Od 13. 12. 2009 dochází ke změně jízdních řádů včetně MHD v Olomouci. Změna se
dotkne linky 13 přidáním zastávky Vejdovského, k drobným časovým posunům na
linkách 15 a 35, linka 18 doplnění několika spojů z Tržnice k Moravským železárnám a
zpět, linka 23 odpolední nájezd kurzu na linku již od hlavního nádraží místo od Povel,
škola ve 14.01 hod.
e) Na našem sídlišti se opět objevují nově posprejované domy včetně podchodů na
Brněnské ul. k tramvaji..
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. TSMO již tyto neuklízené chodníky označil upozorněními.
g) 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 ke směně majetku statutárního města Olomouce. Billa po
původní snaze odkoupit pozemky, na kterých stojí, nyní žádá o směnu pozemků. Čj.:
SmOl/Maj/22/5026/2009/Ji. KMČ v předchozí době souhlasila s prodejem pozemků pod
prodejnou Billa včetně zázemí mimo parkoviště, protože to pro večerní parkování
využívají občané našeho sídliště, zejména Jeremiášovy ul. a my se obáváme, že bude-li
pozemek patřit Bille, může se stát, že si Billa parkoviště osadí zavíráním, jako např.
v Prostějově, večer po zavírací době zde občané nebudou moci parkovat. Proto
s vyloučením plochy parkoviště se směnou pozemků souhlasíme.
V. Termín příští řádné schůze středa 13. ledna 2010 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.
Přejeme všem občanům krásné Vánoce, bohatého Ježíška, hodně zdraví, štěstí, pohody,
spokojenosti a úspěchů v novém roce 2010.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

