Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 13. 6. 2012
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 13. 6. 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, p. Karásek
Omluveni: pí Janečková
Hosté: p. Spáčil, p. Stanislav – MPO, pí Novotná – PČR,
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Na sídlišti začala Revitalizace sídliště Povel jeho 1. etapou a to v ul. Heyrovského
mezi tramvajovým podchodem k Fakultní nemocnici a Hotelovým domem, ul. Kpt.
Jaroše, Finská a Nedvědova. Občané se dříve nezajímali, nyní jsou překvapeni, ti co se
zeptají co se děje a jak to bude vypadat, s modernizací sídliště souhlasí.
b) Na ulici Jihoslovanské dne 8. 6. 2012 spadla z akátu, naproti domu č. 5, větev, žádáme
o opakované prověření stavu akátů v této ulici, aby nedošlo k nějaké tragédii při
případném pádu dalších větví nebo celého stromu. Za KMČ 20 pověřena jednáním na
místě samém paní Vlasta Musilová, Jihoslovanská 5, Olomouc.
c) Všechna SVJ na ulici Sienkiewiczova 1 až 13 Olomouc žádají o vykácení keřů za
jejich domy pod lodžiemi u bezbariérových vstupů do jejich domů. Na chodníku za
keři se scházejí bezdomovci, ale hlavně mládež, která zde pod okny hlučí a zapaluje
ohníčky a SVJ se bojí nebezpečí požáru. KMČ 20 tento požadavek podporuje a žádá o
co možná nejrychlejší odstranění keřů.
d) Byla dokončena předlažba chodníku v ulici Holečkova a opraven chodník vedle
autobusové čekárny na zastávce Povel – škola k tkzv. Malé Schweitzerově ul.
e) Před Relaxem na Janského ul. na chodníku pravidelně stává vozidlo. Jeho SPZ
předána MP k vyřízení.
f) Dětské hřiště za Sienkiewiczovou ul. ve vnitrobloku bude s konečnou platností
opraveno a upraveno v rámci další etapy revitalizace našeho sídliště.
g) Na ul. Heyrovského naproti domu č. 21 je u parkoviště propadlý kanál, prosíme o
opravu.
h) Prosíme o opravu rohu chodníku u domu Holečkova 34. Naceněno p. Čechem
z TSMO a. s.
i) KMČ informována o změně jízdních řádů MHD od 1. 7. 2012 u autobusových linek č.
11, 15, 20, 42, 50, u linek 16 a 21 od 1. 8.2012 z důvodu zrušení zastávky Terno,
neboť obchod Terno k 1. 8. 2012 končí nájem. Dále od 1. 7. 2012 budou upraveny JŘ
tramvají denně na 15 minutový interval mezi spoji jednotlivých linek a v provozu
budou pouze sólo vozy nebo kloubové tramvaje. Další změna JŘ tramvají nastane od
1. 9. 2012: v pracovních dnech budou opět jezdit spřažené soupravy nebo kloubové
tramvaje, v dopravní špičce bude interval na všech linkách 12 minut, v dopravním
sedle a večer bude interval 15 minut. O sobotách, nedělích a svátcích bude interval 15
minut. Tramvajové zastávky Prior a Koruna ponesou od 1. 7. 2012 společný název
U svatého Mořice.

j) 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: Nedošla pošta k vyřízení – pouze na vědomí.
IV. Termín příští řádné schůze středa 12. září 2012 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.
Přejeme všem obyvatelům sídliště pěkné prázdniny a krásnou dovolenou

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

