Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 14. 9. 2011
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 14. 9. 2011
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Večeřa, p. Bak,
p. Machalíček, pí Horáková, Mgr. Žůrková, p. Karásek, pí Janečková
Hosté: pí. Holková – PČR, p. Stanislav - MPO, pí Smékalová – Nešporova ul.
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Problém s bezdomovci – policisté sídliště projíždějí a tyto osoby řeší.
b) Před domem H. Malířové 2 již 15 měsíců stojí odstavená Škoda Felicia 1M9 0636
levým zadním kolem na trávníku, bez přední RZ a vždycky brání blokovému čištění
sídliště. Další blokové čištění proběhne v nejbližších dnech, bylo by vhodné, aby tam
už nestálo. O toto vozidlo se již 15 měsíců nikdo nestará. Prosím o její řešení.
c) Paní Smékalová vznesla připomínku k úpravě intervalů pro vozidla na křižovatce u
Zenitu ze směru Schweitzerovy ulice z důvodu uzavírky ulice Zolovy ve Slavoníně.
Jezdí zde mnoho aut, 90% odbočuje vlevo a vytváří se dlouhé fronty. Předseda KMČ
zjistí, co se s tím dá dělat. Výsledek zjištění: muselo by dojít ke změně software
v řadiči křižovatky, ale až po určité době by muselo proběhnout sčítání vozidel a
potom jeho výroba a instalace. Výroba a instalace by stála cca 100 000,- Kč a nebyla
by dřív než na konci října a ul. Zolova se bude znovu otevírat cca 5. 11. 2011. Poté by
muselo dojít k novému přeprogramování řadiče křižovatky, opět za cca 100 000.- Kč,
takže křižovatka zůstane tak jak je. Byly by to zbytečné náklady. Navíc je to
křižovatka na silnici 1. třídy.
d) KMČ se nelíbí prodejní stánek Pekárna – přívěs za vozidlo s německou RZ postavený
na chodníku na ul. Jánského povolený pro Alekbera Iljasova, ale provozovaný paní
Ludmilou Hirschovou. Žádáme o ukončení pronájmu a odstranění stánku.
e) V plánu investic na rok 2012 byl vyškrtnut záliv pro autobusy MHD Botanická
zahrada směr město z důvodu nedostatku místa pro jeho realizaci dle platných norem
pro budování zastávek. KMČ bere na vědomí.
f) V pondělí 19. 9. 2011 proběhne na Alfaprojektu další Výrobní výbor k revitalizaci
našeho sídliště. Zúčastní se členové KMČ.
g) KMČ požaduje do plánu zimní údržby na období 2011 – 2012 zahrnout TSMO
úklid sněhu i v kontejnerových stáních na našem sídlišti. Všechna kontejnerová
stání jsou na pozemcích města a proto město odpovídá za jejich údržbu. Připadá nám
zvláštní, že by si TSMO, pro sebe pro snadnější odvoz odpadu, neuklízely sníh
z kontejnerových stání.
h) Žádáme o sestřižení a zkulturnění přerostlých keřů na ulici Jeremiášova 14 – 16.
i) V sobotu 1. října 2011 bude na našem sídlišti probíhat sběrová sobota. Sběrná místa
roh Lužická – Sienkiewiczova, 2. stání parkoviště Heyrovského 1. Na jaře bychom
druhé stání chtěli na Heyrovského 10
j) Žádáme o opravu – podsypání houpající se dlažby na chodníku vedle přístřešku pro
MHD zastávka Povel škola na ul. Schweitzerové spojující hlavní Schweitzerovu
s malou Schweitzerovou k panelákům

k) 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.
III. Pošta:
Žádost o stanovisko k odstranění laviček za domem Heyrovského 3 na žádost obyvatel
přilehlých domů. KMČ měla loni v říjnu již požadavek na odstranění těchto laviček, ale
kvůli nedostatku financí na MMOl k tomu nedošlo. KMČ souhlasí s odstraněním
uvedených laviček a žádáme též o prořezání keřů, aby zde nedocházelo k močení apod
zde se zdržujících bezdomovců.
IV. Termín příští řádné schůze středa 12. října 2011 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

