Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 14. 11. 2012
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 14. 11.
2012 v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Večeřa, p. Bak,
pí Horáková, pí Janečková, Mgr. Žůrková, pí Michlová, p. Karásek,
p. Machalíček
Hosté: p. Stanislav – MPO, paní Novotná – PČR, Ing. Havran, Ing. Pecha - Lanex
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) MPO – měření rychlosti na ul. Kpt. Jaroše v zóně 30 se plánuje v lednu 2013, aby se
řidiči naučili respektovat povolenou max. rychlost 30 km v zóně 30, která vznikla
v rekonstruované části sídliště.
b) Pánové jednatelé firmy Lanex Ing. Havran a Ing.Pecha přišli KMČ poděkovat za
souhlas k odprodeji pozemku, bohužel zastupitelstvo jim prodej pozemku
neodsouhlasilo. O prodej pozemku se pokusí znovu při změně koncepce využití. Pro
případné další jednání by KMČ 20 potřebovala znát případný záměr s pozemkem,
abychom zase nedoporučili něco, co není průchodné.
c) Prosíme paní Ing. Štěpánkovou z OŽP MMOl o zajištění prořezání mirabelek u domů
Jeremiášova 12 a 14. Mirabelky zasahují do chodníku.
d) Paní Ing. Štěpánkovou z OŽP, prosíme o kontrolu ořešáků u cesty kolem Hotelového
domu – jsou nemocné a suché, prosíme o případné prořezání. Připomínáme ořez keřů
za domy Sienkiewiczova 1 – 13 a Nešporova 1 – 17, které bylo slíbeno na jaře.
e) Na ul. Kpt. Jaroše před vjezdem k ZŠ Nedvědova proti vjezdu do domu
Velkomoravská 12a stávají vozidla u zpomalujícího ostrůvku. Vozidla jednak
prodlužují zúžení vozovky a vytváří nebezpečnou situaci a navíc brání výjezdu vozidel
z pozemku rodinného domu. Žádáme o doplnění dopravní značky „ Zákaz zastavení“.
Již jednáno s Ing. Motyčkovou na odboru dopravy Magistrátu. Slíbeno vyřešení.
f) Schválen plán schůzí na rok 2013.
g) Na našem sídlišti firma TwigoNetEurope, SE rozvádí optickou síť do domů,
tvrdí, že se souhlasem Magistrátu města Olomouce. Je to pravda?
h) 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.
Pouze jsme dostali na vědomí, že je na ul. „Malá“ Schweitzerova na celý rok 2013
povoleno „Áčko“ jako upoutávka na vinotéku. Připadá nám toto povolení předčasné a
nadbytečné. Když se zde bude provádět rekonstrukce sídliště, bude zde Áčko zavazet.
IV. Termín příští řádné schůze středa 12. prosince 2012 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

