Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 20. 3. 2013
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 20. 3. 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 pí Horáková, pí Janečková,
Mgr. Žůrková, Ing. Martiňák
Hosté: p. Stanislav – MPO, pan Kučera – předseda SVJ Jeremiášova ul.5 - 7
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) KMČ podporuje vybudování spojovacího chodníku od domu. Jeremiášova 5
k chodníku u budovy firmy MAPETO. Doufáme, že se chodník stihne než bude
dokončena revitalizace v ul. Jeremiášové.
b) KMČ projednala možnost omezení podomního prodeje na našem sídlišti. Po diskusi
s příslušníkem MP požádáme o názor ostatní KMČ na uvedenou problematiku.
c) KMČ, na základě podpisů bydlících, souhlasí s odstraněním lavičky před domem
Jeremiášova 8, Olomouc.
d) Žádáme odbor Životního prostředí – p. Mgr. Swaczynu o sdělení, kde se na našem
sídlišti nachází kontejner na elektroodpad.
e) Dostali jsme na vědomí, že bylo na pěší zóně Janského 24 povoleno postavení
reklamního áčka pro p. Bohumila Veselého od 1. 2. Do 31. 12. 2013.
f) Před domem Nedvědova 5, Olomouc je bez povolení umísťováno reklamní Áčko
masážního salonu provozovaného v přízemí tohoto domu. Žádáme Magistrát o
vyřešení.
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: Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku města – Záměr pana Zdeňka
Chumchala vybudovat badmintonovou halu na pozemcích, které jsou teprve zahrnuty do
směnné smlouvy mezi Městem Olomouc a firmou STAFOS-REAL s. r. o. Je zarážející,
že by město prodalo pozemky, které mu ještě nepatří. Navíc záměr vybudovat
badmintonovou halu je v přímém rozporu s připraveným plánem Revitalizace
sídliště Povel, neboť část navržené haly zasahuje do vyprojektované spojovací
komunikace Brněnská – Janského ( což je důvodem směny pozemků ). Navíc zde
investor řeší pouze výstavbu sportovní haly bez dalšího zázemí, jako jsou třeba
parkovací plochy. Z důvodu výstavby spojovací komunikace nelze v žádném
případě s výstavbou haly na badminton a prodejem pozemků souhlasit. Odbor
majetkoprávní ať si vyžádá podklady z Odboru investic.
IV. Termín příští řádné schůze středa 10. dubna 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

