Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 14. 3. 2012
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 14. 3. 2012
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, pí Michlová, pí Janečková, p. Karásek
Hosté: p. Spáčil, p. Stanislav – MPO, pí Novotná – PČR,
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Požadavky na MPO: přechod před domem Janského 4 parkují na něm auta. Značení
přechodu je jen zebrou nejsou svislé dopravní značky.
b) Pan Dreiseitl z MMOl odbor ŽP – odpadové hospodářství by si měl při určování
sběrových míst pro sběrové soboty na sídlištích nejdříve dávat pozor na obvody
jednotlivých KMČ. Nám třeba zrušil pravidelné sběrové stání na rohu ul.
Sienkiewiczova – Lužická a přemístil pro jaro 2012 kontejnery na Varšavské nám. –
Polskou ul.. Toto místo patří KMČ 15, takže nám pro jaro 2012 sebral jedno stání.
Navíc by měl stání kontejnerů na jarní soboty předem konzultovat s KMČ a nenechat
se ovlivňovat občany, kteří mu zavolají. KMČ by si měly po dohodě s p. Dreiseitlem
domlouvat umístění kontejnerů na sběrové soboty. Ze sběrových sobot by měly být
pravidelně vynechány soboty před Velikonocemi a před Dušičkami.
c) Odbor životného prostředí – zeleň bereme na vědomí kontrolu zdravotního stavu akátů
v Jihoslovanské ulici na místě samém. Další kontroly zdravotního stavu v květnu by se
za KMČ 20 chtěla zúčastnit paní Musilová, která v této ulici bydlí.
d) Žádáme odbor ŽP – veřejná zeleň o ořez keřů za domem Sienkiewiczova 1 – 13 a za
domy Nešporova 1 – 17. Dále v uličce mezi Domem dětí a mládeže Janského a domy
v Křovinách.
e) Stále žádáme o doplnění tabulí plexi v tramvajových podchodech Fakultní nemocnice
a Pionýrská. Je jich hodně vybitých od vandalů. Dosud nedošlo k nápravě. Na konci
roku 2011 to nešlo z nedostatku financí a letos se zatím nic neděje. Urgujeme
nápravu!!!
f) K holubům na Zenitu máme dotaz zda Odbor životního prostředí či Hygiena
mohou nařídit pod sankcí majiteli Zenitu např. sítěmi kolem otevřené střechy a
na římsách bodci proti usedání holubů zamezit hnízdění holubů. Holubi ohrožují
naše zdraví!
g) MMOL opět povolil každou středu stánkový prodej dětského ošacení a ovoce před
lékárnou na Janského ul. paní Olze Székelyové bytem na Foersterově ul. Již v loňském
roce jsme z důvodu pojíždění chodníku vozidlem majitelkou stánku při jeho stavění a
bourání s tímto stánkem nesouhlasili. Kdy bude nový tržní řád a pěší zóna Janského ze
stánkového prodeje vyškrtnuta? Se stánkem nesouhlasíme!
h) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic,
propadlých chodníků, děr ve vozovce, neposypaných chodnících 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: Nedošla pošta k vyřízení – pouze na vědomí.
IV. Termín příští řádné schůze středa 11. dubna 2012 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

