Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 9. 2. 2011
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 2. 2011
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Michlová, pí Matýsová, p.Vlach, pí Musilová,
Mgr. Žůrková, p. Večeřa
Hosté: p. Stanislav, p. Pagáč – MPO, pí Novotná – PČR, pí Koutná Heyrovského 6
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Paní Koutná, předsedkyně SVJ Heyrovského 6 přišla požádat o umístění kontejneru
při jarní sběrové sobotě na parkoviště Heyrovského. Předseda zjistí, jak to vypadá
s touto sběrovou akcí. TS nebo firmy, které ořezávají větve z keřů, házejí tyto za
kontejnery na Heyrovského. Nikdo je tam odsud neodváží, už je tam velké hromada
tlejících větví.
b) V lednu MMOL prodal SVJ Sienkiewiczova pozemky pro zřízení bezbariérového
přístupu do zadních traktů jejich domů pro lepší přístup vozíčkářů k výtahům. Bereme
na vědomí.
c) Na sídlišti jsou umístěny kontejnery na textil. Jedná se o použitelný textil např. pro
charitu.
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.
Zpracovali jsme požadavek na opravu komunikací na rok 2011 a ten byl předán na
MMOL odbor dopravy.
e) Majitelé rodinných domů budou MMOL osloveni k dodávce popelnic na bioodpad.
Dostanou k tomu i instrukce, co do těchto popelnic mohou dávat. Bohužel, nelze tyto
popelnice na bioodpad umístit k panelákům, právě z důvodu nemožnosti zajistit, že do
nich nebude dáván jiný odpad, než je povoleno. Rozvoz nádob na bioodpad na Povel
je plánován na 26. 5. 2011.
f) Žádáme o další posouzení akátů v ulici Jihoslovanské z důvodu jejich zchátralosti
stářím a navrhujeme jejich pokácení a nahrazení novou alejí vhodnějších stromů.
g) V areálu školy Heyrovského by mohlo být vybudováno hřiště pro děti. Protože hřišť
pro děti do 6 let je zde již několik, ale chybí hřiště pro děti školního věku t.j. 7–15 let,
navrhuje KMČ vybudování hřiště právě pro tuto kategorii ( i s ohledem jeho umístění
v areálu ZŠ ). Rádi se na jeho návrhu budeme spolupodílet.
h) KMČ se ptá, jak pokračuje projekt Revïtalizace sídliště Povel. Rádi bychom se práce
dále zúčastnili. Prosíme o odpověď.
i) 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:
Do termínu schůze nedošla žádná pošta k vyřizení.
V. Termín příští řádné schůze středa 9. března 2011 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

