Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 9 4. 2014
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 4. 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, p. Večeřa, p. Machalíček, pí Žůrková, pí Janečková, pí Horáková
Omluven: p. Martiňák
Hosté: p. Spáčil, p. Rozsíval – MPO,
III..Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) MP:u MŠ Nedvědova se ještě občas objeví auto na chodníku u budovy kuchyně MŠ
v době mezi 15 - 16.00 hod. Naproti domu Sienkiewiczova 3 stávají u popelnicového
stání v protisměru pravidelně 2 auta, Nešporova 13 stání aut u popelnicového stání. U
popelnicového stání na Heyrovského ul. u vjezdu do garáží stávají auta a brání
popelářům v odvozu odpadu.
b) Kameru městské policie u dětského hřiště Nedvědova navrhujeme umístit na okno
školní družiny ZŠ Nedvědova ( 2 – 3 okno, aby nestínil strom před budovou )
c) Žádáme pana Swaczynu z MMOl, aby nechal u nových kontejnerových stání
vzniklých v rámci revitalizace našeho sídliště vyznačit žlutou čarou zákaz stání
vozidel u těchto popelnicových stání
d) Probíhá výstavba cyklostezky podél ul. Schweitzerovy. V souvislosti se stavbou bude
uzavřena ul. Jeremiášova v ústí křižovatky s ul. Schweitzerovou s úpravou přechodu
k Bille i pro cyklisty s přidáním středového ostrůvku z důvodu bezpečnosti.
e) Proběhla Petice pro znovuzavedení linky 23. Z odpovědi: po sčítání cestujících před
zavedením tramvají na Trnkovu a zrušením linky 23 a po zavedení tramvají a zrušení
linky 23 a její nahrazení linkou 12 v úseku Zenit – hl. nádraží – Holice, není důvod
linku 23 obnovovat ani upravovat trasu linky 12 přes Zikovu, protože nedochází
k přeplňování stávajících spojů MHD. Stávající stav vyhovuje, další úpravy se
očekávají až po prodloužení tramvaje z Trnkovy na Schweitzerovu k Bille a dál..
f) KMČ 20 Povel navrhuje, aby se nově vznikající spojka mezi Heyrovského a Janského
ulicí jmenovala Joklova,, podle sólisty a šéfdirigenta Pěveckého sdružení Moravských
učitelů, pana profesora Jana Jokla.
g) Na Sienkiewiczově ul. lichá strana ( č. domu 5 – 9 ) je třeba v rámci reklamace
revitalizovaného chodníku firmou KARETA provést opravu části, která se propadá
níže proti okolní dlažbě.
h) 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.
IV. Pošta: KMČ20 souhlasí s prodejem 14 m2 pozemku 451/40 pro SVJ Jeremiášova 431/8,
Olomouc ke zřízení sjezdu pro vozíčkáře a matky s kočárky do jejich domu.
V. Termín příští řádné schůze středa 14. května. 2014 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

