Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 10. 4. 2013
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10. 4. 2013
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Bak, p. Karásek,
pí Michlová, p. Machalíček, pí Horáková, pí Janečková, Ing. Martiňák
Omluveni: p. Večeřa, Mgr. Žůrková
Hosté: paní Machová – náměstkyně primátora, p. Stanislav a p. Spáčil– MPO,
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) KMČ opětovně zjistila, že na chodníku Janského před Relaxem stojí vozidlo RZ
3M26006. U MP je v řešení. KMČ obdržela sdělení MP o stavu vozidel
zaparkovaných na parkovišti u Zdravotního střediska Janského a na Kischově ulici.
b) KMČ s naší patronkou - náměstkyní primátora, paní Machovou, projednávala
problematiku sídliště. A to návrh nových prodejních stánků z Odboru koncepce a
rozvoje. Lokalita Janského byla vybrána pro prodej zeleniny, ovoce a služeb drobnými
živnostníky u prodejny Albert v typizovaných stáncích dle návrhu Odboru koncepce a
rozvoje. Po novelizaci tržního řádu pro území Města Olomouce, bude požadováno,
aby stánky byly jednotné v souladu s tímto návrhem. Jedná se o návrh umístění až 6.
prodejních stánků. Tyto stánky mají být jednotné na území celého města Olomouce.
KMČ se jedná zejména o to, aby prodejci nezajížděli svými vozidly na pěší zónu a
neničili chodníky.
c) KMČ se zajímá, kde skončil před 3. roky schválený záměr postavit na nevyužívaném
hokejbalovém hřišti ZŠ Heyrovského nafukovací halu. Dnes se zde objevil záměr
postavit na sídlišti v místě, kde má vést spojovací komunikace Heyrovského –
Janského, bedmintonovou halu. Před několika měsíci chtěl část pozemku pro zázemí
firmy koupit LANEX a neuspěl.
d) Dne 10. 4. 2013 byla zahájena 2. etapa revitalizace našeho sídliště převzetím
staveniště a kácením nevyhovujících stromů. Dokončení 2. etapy je plánováno
do 31. 8. 2013.
e) 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 pronájmu majetku města: ohledně pronájmu
pozemků pro reklamní plochy Inzertní agentuře Profit se vyjádříme na příští schůzi
KMČ, musíme prověřit umístění kvůli probíhající revitalizaci našeho sídliště.
IV. Termín příští řádné schůze středa 15. května 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

