Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 15. 5. 2013
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 15. 5. 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, pí Horáková, pí Janečková, Mgr. Žůrková, p. Večeřa
Omluveni: p. Machalíček, p. Martiňák
Hosté: p. Stanislav– MPO, p. Vyroubal, p. Jedzok
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Již nějakou dobu na schůze KMČ 20 nedochází zástupce PČR
b) KMČ upozorňuje na stan bezdomovců mezi „malou“ a „velkou“ Schweitzerovou ul.
v porostu stromů a keřů. Naproti je základní škola Povel a máme obavu, aby se něco
nestalo školákům. Dále bezdomovci mají bílého psa, který se volně bez náhubku
prohání sídlištěm, obtěžuje venčící psy a na kom by se uplatnila náhrada škody, kdyby
tento pes někoho, třeba dítě, pokousal. V pondělí 13.5 .2013 hlášeno na linku 156
MPO a ve středu 15. 5. 2013 tam stan ještě stál.
c) KMČ 20 žádá o umístění 4 ks laviček na dětské hřiště u MŠ Bieblova, stejné bez
opěradel jako jsou u dětského hřiště u ZŠ Nedvědova z peněz KMČ.
d) Dosud nemáme odpověď, kde je na našem sídlišti umístěn kontejner na elektroodpad.
e) Na schůzi přišel pan Jedzok, místo pana Chumchala - žadatele postavit na sídlišti
v místě, kde má vést spojovací komunikace Heyrovského – Janského, badmintonovou
halu a snažil se KMČ přesvědčit, abychom změnili zamítavé stanovisko vydané
v březnu 2013. Nejdříve mluvil, že hala bude jako protihluková stěna, potom, že to
bude občanská vybavenost. Nakonec přiznal, že se jedná o podnikatelský záměr.
Přitom tvrdil, že na 8 hracích hřišť budou lidé jezdit tramvají., což si nemyslíme. Když
vezmeme v úvahu, že na 8 hřištích bude hrát minimálně 16 hráčů, chybí této hale
parkovací místa, která v projektu nejsou. Vzhledem k tomu, že území je na hranici 3.
etapy Revitalizace sídliště Povel, nebudeme měnit své zamítavé stanovisko do
ukončení této 3. etapy Revitalizace. Navíc nebudou–li u haly parkovací místa
( alespoň 10 ), budeme i nadále proti výstavbě badmintonové haly, protože nechceme,
aby ti, co si přijedou zasportovat, parkovali na parkovišti pod okny paneláků. Máme
negativní zkušenosti s Relaxem a Čajkarénou ohledně hluku, parkování, stání a
ježdění přes chodnky.
f) Předzahrádka u trafiky na Heyrovského ul. u tramvajového podchodu Fakultní
nemocnice je umístěna na pozemku, který patří majitelům trafiky. Nemusí mít
povolení.
g) Dostali jsme na vědomí Rozhodnutí o povolení prodeje proutěného zboží a hraček
z chráněných dílen u Alberta od 1 5. 2013 do 31. 7. 2013.
h) Dále jsme dostali na vědomí Rozhodnutí o povolení umístění předzahrádky Pivnice
Zenit na ul. Nedvědova 2 o velikosti 30 m2 od 1. 5. 2013 do 31. 10. 2013.
i) 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 – nesouhlasíme s dalším
pronájmem plakátovací plochy na pozemku 451/34 na ul. Janského, naopak žádáme o
odstranění z důvodu revitalizace a umístění reklamní plochy na vhodnější místo až po
dokončení 3. etapy revitalizace sídliště ( což je cca září 2014 ). S pronájmem
reklamních ploch na pozemcích 451/21 a 350/19 souhlasíme. Žádáme též o odstranění
vývěsek Tablo – servis na boku budovy zdravotního střediska Janského.
IV. Termín příští řádné schůze středa 12. června 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

