Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 14. 4. 2010
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 14. 4. 2010
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Musilová, p. Vlach, Mgr. Žůrková, , pí Michlová,
Ing. Horčička, Mgr. Dosoudilová, pí Matysová
Omluven: p. Večeřa
Hosté: p. Koutný – MPO, nstržm. Holková PČR, sl. Veronika Vidlářová – redaktorka
Olomoucký Večerník
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Na MPO ani PČR tentokrát nebyly žádné požadavky.
b) Přechody Schweitzerova U kapličky provádí firma Swietelsky stavební s. r. o. Podle
sdělení z MMOl by měla být akce dokončena do 30. 4. 2010.
c) Dne 6. 4. 2010 Rada města na svém zasedání schválila vybudování chodníku Janského
– Pionýrská. Chodník bude pro společný provoz chodců i cyklistů o celkové délce 230
m, šířky 3m se 7 sloupy VO o celkových nákladech 1,72 mil. Kč. V nejbližší době
bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Když všechno proběhne
v pořádku, mohl by být chodník do konce srpna zbudován.
d) KMČ 20 nesouhlasí s náměstkem Ščudlíkem ohledně zastavování linky 35 při výjezdu
na trať ze zastávky Tržnice – plocha, místo před Správou dráhy s ostatními linkami
jedoucími na Povel, Nové Sady a do Slavonína, jen proto, že se radnice nestarala o
opravy vozovky v ul. Vídeňská – Nerudova a autobus z důvodu špatné silnice tudy
město nepustí.
e) Na rok 2010 byly odborem dopravy na našem sídlišti naplánovány opravy chodníku za
domy Sienkiewiczova zejména pro imobilní spoluobčany a asfaltový chodník na ul.
Nedvědova. Věříme, že k opravám dojde ke spokojenosti občanů sídliště..
f) KMČ 20 se ptá, jak pokračuje po roce kontrola akátů v ul. Jihoslovanské a zda již bylo
provedeno zadání projektu na obnovu aleje v této ulici. Kdy je možno počítat s další
kontrolou zdravotního stavu těchto špatných a nebezpečných stromů v ul.
Jihoslovanské, jak bylo v loňském roce při jednání na místě samém slíbeno.
V dutinách akátů rostou jiné agresivní stromy.
g) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic,
propadlých chodníků, děr ve vozovce 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.
h) Sběrová sobota s kontejnerem na rohu ul. Polská – Varšavské nám., přestože nepatří
Varšavské nám. do naší KMČ, proběhla úspěšně za velké účasti občanů.
IV. Pošta:
KMČ souhlasí s pronájmem části pozemku č.451/1 o výměře 1m2 pro umístění
navigačního sloupku pro DDM Janského, Olomouc.
V. Termín příští řádné schůze středa 12. května 2010 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

