Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 10. 11. 2010
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10. 11.
2010 v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Michlová, pí Matysová, Mgr. Dosoudilová, p.
Vlach, p. Večera, pí Musilová, Mgr. Žůrková
Nepřítomen: Ing. Horčička
Hosté: p. Stanislav – MPO,
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) U Alberta na Jánského se scházejí bezdomovci a na přilehlých lavičkách popíjejí a
hlučí, žádáme MPO o občasné kontroly.
b) P. Blažek požádal o odstranění laviček v parčíku u Alberta. Zatím nebude provedeno,
jedná se o revitalizaci sídliště, bude řešeno v rámci této akce.
c) KMČ se z olomouckého deníku dověděla, že jsou na sídlišti umístěny kontejnery na
textil. Oficiálně ani z MMOL ani z TSMO a. s. nic nepřišlo.
d) KMČ 20 žádá opakovaně o opravu vozovky na silnici mezi zastávkami Povel škola
směr centrum a směr Nemilany. Projíždějící vozidla rozstřikují kaluže na čekající
cestující na zastávkách, zejména směr do centra. Přitom se není kam schovat.
e) Stížnost pana Vlacha na majitele psů, příliš mnoho exkrementů, které po svých
miláčcích majitelé neuklízí. Žádáme o vydání účinné městské vyhlášky s přísnými
sankcemi pro ty, kteří po svých psech neuklízejí, jejich kontrolu a postih.
f) KMČ 20 dostala odpověď ohledně akátů v ul. Jihoslovanské. Dva nevyhovující
stromy budou v období vegetačního klidu pokáceny. Totéž s nakloněnou usychající
borovicí před domem H. Malířové 2, Olomouc
g) Nelíbí se nám, že pí Jarošová z MMOL povolila bez konzultace s KMČ prodejní
stánek 15 m2 p. Romsymu na Schweitzerové 95 navíc bez udání sortimentu, který
bude p. Romsy prodávat. S tímto postupem nesouhlasíme a se stánkem také
nesouhlasíme. V krátké době je to již podruhé, co pí. Jarošová povoluje prodejní
stánky bez konzultace s KMČ. Žádáme o nápravu jejího postupu!!!! Dostali jsme
pouze na vědomí.
h) 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.
IV. Pošta:
KMČ souhlasí s prodejem části pozemku 150 m2 manželům Šimíčkovým Kischova 19
s podmínkou: budou – li prodejem nebo výstavbou zasaženy stávající 3 vzrostlé
borovice, musí manž. Šimíčkovi vysadit na tomtéž pozemku 3 nové borovice jako
náhradu na jejich náklady a o ně se starat, aby nezaschly a vyrostly.
V. Termín příští řádné schůze středa 8. prosince 2010 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

