Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 8. 8. 2012
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala investiční schůzku v 18 hodin, dne 8. 8. 2012
v Restauraci Radegastovna, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Musilová, p. Večeřa, p. Bak, pí Horáková,
Mgr. Žůrková, pí Michlová,
Omluveni: pí Janečková, pí Matýsová, p. Machalíček, p. Karásek

Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště a plánem investic na
rok 2013:
a) Stížnost pana Hegera na zrušení zastávky „ Terno“ – odpověď stěžovateli přímo
z MMOl. Zastávka „ Terno“ tedy dnem 1. 8. 2012 skončila.
b) Žádost paní Gradwohlové na zřízení autobusové zastávky v blízkosti Billy – odpověď
s vysvětlením dopravní a stavební situace odeslána přímo z MMOL. Zřízení není
stavebně možné i z důvodu výjezdu požárních vozidel a docházková vzdálenost na
zastávku Povel škola nebo U kapličky je v souladu s platnou normou pro budování
zastávek
c) Připomínáme: ul. Jihoslovanská vyčistit dešťovou kanalizaci! Již se tam byl někdo
z TSMO dívat, ale zatím se nic nestalo!
d) Dáváme požadavek na umístění laviček na autobusových zastávkách Pionýrská a
Fakultní nemocnice směr Centrum. Zatím tam žádné nejsou. Při výlukách tramvají a
podobně si starší občané nemají při čekání na autobus kam sednout.
e) KMČ 20 Povel se dále zabývala investičními prioritami na rok 2013: vykácení akátů a
nové vysazení vhodných stromů v ul. Jihoslovanské, zastávkové zálivy oboustranně na
Schweitzerové ul., zastávka Jižní, přechod pro chodce přes ul. Schweitzerovu u ul.
Ibsenovy. Další potřeby investic snad pokreje revitalizace sídliště, po jejím dokončení
uvidíme, co zbývá k řešení.
f) 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: KMČ 20 Povel souhlasí s prodejem části pozemku 442/1 o výměře 740 m2
společnosti LANEX Olomouc, s. r. o.
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

