Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 8 1. 2014
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 8. 1. 2014
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová,, p. Bak, p. Karásek,pí Musilová,
pí Michlová, pí Horáková, p. Večeřa, p. Machalíček, pí Žúrková
Omluveni: pí Janečková, PaedDr.Žáková , p. Martiňák,
Hosté: p. Spáčil – MPO, pí Holková - PČR, p. Rakovský,
III..Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) MP:opakovaně prosíme o namátkovou kontrolu u MŠ Nedvědova, matky při cestě
auty pro děti, staví svá auta na chodník u budovy kuchyně MŠ místo na parkoviště
b) ) Odbor životního prostředí žádáme o opravu plůtku u dětského hřiště u ZŠ
Nedvědova a herního prvku lokomotiva na dětském hřišti Lužická
c) KMČ podporuje zájem občanů na vypracování městské vyhlášky upravující střílení
petard a ohňostrojů na území města Olomouce
d) Na rohu ulic Kpt. Jaroše a Finská je od 18. 12. 2013 výkop Oltermu z důvodu poruchy
rozvodu teplovodu. Termín opravy je uveden do 26. 12. 2013 a trávník je dosud
rozkopán a výkop nezasypán. Jak dlouho ještě?
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.
Upozorňujeme spoluobčany
a) Dne 7. ledna začaly Technické služby Města Olomouce, a. s. svážet vánoční
stromky. Žádáme Vás, abyste odstrojené stromky stavěli v den svozu ke svým
hnědým biopopelnicím nebo ke kontejnerovým stáním na směsný komunální
odpad. Stromky umisťujte tak, aby mohl plynule probíhat svoz všech složek
odpadu. Stromky jsou sváženy zvlášť na kompostárnu k dalšímu zpracování a
využití.
b) Od 1. ledna 2014 platí v Olomouci nařízení č. 7/2013 známější pod označením
Tržní řád. Podle tohoto nařízení je na celém území města Olomouce zákaz
podomního prodeje zboží i služeb. V případě, že Vás bude někdo tímto způsobem
prodeje obtěžovat, volejte Městskou policii na číslo 156.
IV. Pošta: Nedošla žádná pošta k vyřízení
V. Termín příští řádné schůze středa 12. února. 2014 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

Jana Michlová

Schválil:

p. Jan Jančík

