Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 11. 9. 2013
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 11. 9. 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, p. Martiňák, Mgr. Žůrková, p. Večeřa, p. Machalíček,
pí Janečková
Hosté: p. Stanislav– MPO, pí Novotná PČR, zástupci SVJ Nešporova 7 – 15 pí Teterová,
pí Zieglerová, p. Hrušák, dále pí Dostálová Janského 2
Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) MP:prosíme o namátkovou kontrolu, zatím, prosíme, o vydávání upozornění, později
třeba sankce pro vozidla stojící v protisměru v ul. Nešporova, protože ul. Nešporova a
„malá“ Schweitzerova jsou po revitalizaci opět obousměrné. Na tuto skutečnost
upozorňujeme i všechny řidiče., kteří nesledují dopravní značení
b) Zástupci SVJ Nešporova Ol.:se přišli zeptat, proč není v rámci revitalizace opraven též
spojovací chodník mezi ul. Sienkiewiczovou a Nešporovou před domy č. 15 až 19.
Bylo jim vysvětleno, že tato část nebyla zahrnuta v projektu, ale Odbor dopravy
uvolnil 200 000,- Kč na další opravy mimo projekt a uvolněná dlažba chodníku bude
opravena v dalším období.
c) Paní Dostálová Janského 2 přišla požadovat zrušení pískoviště pod jejím balkonem za
domem Janského 2 s tím, že je tam hluk a má pocit, že ji při věšení prádla na balkon,
maminky sedící u pískoviště sledují. KMČ nehodlá iniciovat přemístění pískoviště
kvůli zbytečným nákladům, které by byly bez efektu. Paní Dostálové to bylo na schůzi
osobně sděleno!
d) Na email předsedy přišel požadavek pana Hegera Sienkiewiczova 2 o zorganizování
petice a protestních akcí před Magistrátem, kvůli uvažovanému zrušení autobusové
linky 23 po zprovoznění tramvají přes Šantovku do sídliště. KMČ nic takového dělat
nebude. P. Hegerovi bylo odpovězeno, že zrušením linky 23 nebude ve směru
k nádraží obsluhována pouze zastávka Povel škola, když v docházkové vzdálenosti
podle normy jsou zastávky Hotelový dům a Zenit. Navíc zrušením linky 23 bude
upravena trasa a časy linky 12 tak, aby linku 23 v úseku od zastávky Zenit až do
Holice nahradila. Jezdí-li dnes linka 23 ve 40 min intervalu, předpokládáme, že i linka
12 bude nově jezdit ve stejném intervalu
e) Na rohu ulic „malá“ Schweitzerova a Holečkova před Videoprivatem je ulomen jeden
kovový sloupek bránící stání na chodníku. Prosíme o nahrazení ulomeného sloupku
betonovou kostkou, aby tam vozidla nestávala.
f) U domu Schweitzerova 76 žádáme o nalajnování žlutých čar u kontejnerového stání,
aby tam neparkovala auta a dostali se k němu popeláři.
g) Revitalizace 2. etapy našeho sídliště byla i přes připomínky obyvatel k postupu prací
firmou Kareta s.r.o., zejména kvůli rozpracovanosti a nedokončování prací, zdárně
ukončena. Vysazené nové stromy, které zaschly, budou v záruce firmou nově
vysazeny do 31. 10. 2013. Bylo uděláno to, co bylo v projektu revitalizace nakresleno.
Zbytek musí KMČ nechat opravit průběžně dle finančních možností.
h) Třetí etapa revitalizace zbývající části našeho sídliště proběhne v roce 2014.

i) Žádáme o opravu kanálových vpustí a to před domem Schweitzerova 74, před domem
Heyrovského 421/35 a na parkovišti před domem Sienkiewiczova 20. Foto bylo
posláno p. Šulcovi z MMOl.
j) U domu Janského 16 je rozbitý betonový pingpongový stůl, z důvodu nebezpečí úrazu
dětí žádáme o okamžité odstranění!
k) Výstavba Moravské cyklotrasy přes naše sídliště, ul. Schweitzerovou v trávníku na
straně k panelovým domům, podél stávajícího chodníku u hlavní silnice. Realizace
byla odložena na termín 17. 3. – 4. 7. 2014.
l) 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 žádná pošta k vyřízení.
IV. Termín příští řádné schůze středa 9. října 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

