Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 10 9. 2014
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10. 9. 2014
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, p. Bak, p. Karásek, pí Janečková,
pí Michlová, p. Machalíček, pí Žůrková, pí Horáková, pí Musilová, p. Martiňák,
p. Večeřa
Hosté: p. Spáčil – MPO, pí Novotná – PČR,
III..Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Dotaz na MPO: co dělat s krádeží papíru z popelnic před domem. Občané vybírají
papír z popelnic a ten jim vítr rozfoukává po celém okolí a tím znečišťují zbytek
sídliště. Na zavolání MPO přijede a bude řešit pokutou.
b) Žádost prodavaček z trafiky u podchodu Fakultní nemocnice na Heyrovského ul.
.o kontrolu MPO. Obtěžují je Romové, chtějí po nich peníze a vyhrožují jim
c) V úterý 23. 9. 2014 bude probíhat v ZOO na Svatém Kopečku branný závod seniorů
tříčlenných družstev. Zájemci se přihlásí do 14. 9. 2014. Je jen otázka, jaký je věk
seniorů – jednoznačně není určeno od kolika let se počítají senioři. Možná by bylo
lepší příště udělat vícegenerační rodinný tým se soutěží např. v sobotu.
d) Žádáme o kontrolu nově vysazených stromů na ul. Jihoslovanské a odstranění
letorostů z kořenů vykácených starých stromů.
e) Žádáme o pokácení mirabelky u domu Jeremiášova 14
f) Dále požadujeme kontrolu chodníků a jejich opravu postavených v rámci revitalizace
sídliště Povel RC2 firmou KARETA. Chodníky se místy propadají (např.
Sienkiewiczova ul. 7 - 9), nebo se drobí dlaždice. Je třeba zařídit záruční opravu
nedostatků. Dále žádáme o obnovení nátěrů zeber na vyvýšených přechodech
vzniklých při revitalizaci sídliště.
g) Radniční listy chodí do schránek pozdě, mnohdy je již po akci, na kterou zvou – např.
Oslavy maršála Radeckého, zvláště se jedná o akce na rozhraní měsíců
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: Nedošla žádná pošta k vyřízení.
V. Termín příští řádné schůze středa 8. října. 2014 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.
Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

