Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 9. 1. 2013
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 1. 2013
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Večeřa, p. Bak,
p. Karásek, pí Michlová, p. Machalíček
Omluveny: pí Horáková, pí Janečková, Mgr. Žůrková
Hosté: p. Stanislav – MPO, p. Martiňák – člen výboru SVJ Jeremiášova 22, Ol.
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) K domům Heyrovského 35 a 37 zajíždí poštovní vozidla až na chodník, který
poškozují, místo toho, aby zůstala stát na parkovišti mimo chodník.
b) KMČ 20 Povel žádá, aby byl mezi členy KMČ 20 za KMČ doplněn pan Ing. Petr
Martiňák, bytem Jeremiášova 22, Olomouc.
c) Zajištění prořezání mirabelek u domů Jeremiášova 12 a 14 - bude provedeno do 31. 3.
2013.
d) Odstranění květináčů u domu Janského 2 až 6, Olomouc bude muset počkat do další
etapy revitalizace našeho sídliště.
e) Žádáme odbor investic p. Ing. Tichého, aby ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc, byly
sděleny termíny, kdy započne revitalizace sídliště 2. etapou, neboť o letošních
školních prázdninách v červenci a srpnu 2013 má kuchyně při MŠ Nedvědova
zajišťovat vaření obědů. Při rekonstrukci ulic Lužická, Heleny Malířové a dodělávce
pěší zóny Nedvědova včetně přeložky trafostanice Nedvědova 15, nebude možné ke
kuchyni MŠ Nedvědova jezdit pro obědy a tyto rozvážet. Potřebují tuto informaci
vědět předem, aby mohli zajistit náhradní řešení.
f) Dostali jsme na vědomí, že byl u Alberta na pěší zóně Janského povolen na celý rok
2013 prodej ponožek u mobilního stánku. S tímto postupem nesouhlasíme a apelujme
na vyřazení zóny 7 – Janského z trhových míst v novém tržním řádu města Olomouce,
v souladu s naším požadavkem z prosince 2012.
g) 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 13. února 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

