Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 9. 3. 2011
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 3. 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. Vitásek – MPO, pí Novotná – PČR, pí Bohdanská ZŠ Nedvědova
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Paní Bohdanská problém s auty rodičů v areálu ZŠ Nedvědova. Žádost o pokutování.
Aby nebyli pokutováni i učitelé, musí si zařídit za sklo papír s SPZ a razítkem ředitele školy.
Jinak je není možno rozlišit a dostanou botičku též.
b) Na sídlišti jsou umístěny kontejnery na textil. Jedná se o použitelný textil např. pro
charitu.
c) 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.
d) Majitelé rodinných domů budou MMOL osloveni k dodávce popelnic na bioodpad.
Dostanou k tomu i instrukce, co do těchto popelnic mohou dávat. Rozvoz nádob na bioodpad
na Povel je plánován na 26. 5. 2011.
e) Stav akátů v ulici Jihoslovanské byl posouzen a z důvodu jejich zchátralosti stářím dojde k
jejich pokácení a nahrazení novou alejí vhodnějších stromů. Stejně tak stromy v Tolstého ul..
f) Sběrová sobota v našem sídlišti proběhne 9. dubna 2011. Kontejnery budou na stanovišti
Lužická – Sienkiewiczova a V křovinách – Schweitzerova od 8. do 12. hodin
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.
IV. Pošta:
Žádost o pronájem pozemku u LOOPY baru ul. Heyrovského: Opět pokus o rozšíření pivnice,
když to byl původně novinový stánek. KMČ opět zásadně nesouhlasí. Už dnes si chodí lidé
z okolních paneláků stěžovat na hluk z herny, křik opilců a stále postávající pivo popíjející
občany, kteří chodí močit za plakátovací plochu k parkovišti. Pivnice vznikla místo
novinového stánku proti vůli KMČ. Dříve se o totéž pokoušela majitelka, dnes nájemce
LOOPY baru. Nesouhlasíme s jakoukoli změnou.
V. Termín příští řádné schůze středa 13. dubna 2011 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil: p. Jan Jančík

