Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 10. 12. 2014
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10. 12.
2014 v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, p. Bak, p. Karásek, pí Matýsová, p. Večeřa,
pí Michlová, p. Machalíček, pí Žůrková, pí Horáková pí Musilová, p. Martiňák,
pí Janečková
Hosté: p. Spáčil, p. Rozsypal – MPO,
III..Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Od 1. 12. 2014 se pro občany za Velkomoravskou a Schweitzerovou ulicí místo
úložné pošty Olomouc 12 na Janského stává úložnou poštou pošta Olomouc 6
v Šantovce, s otevírací dobou pondělí až neděle 9.00 – 21.00 hodin. Současně též
došlo ke zrušení nedělní otevírací doby pošty Olomouc 2 u hl. nádraží
b) KMČ 20 Povel žádá Radu města Olomouce o zrušení herny Dřevák na ulici
Janského v Olomouci – Povelu. Tato herna se nachází naproti zdravotního střediska
a lékárny na pěší zóně Janského. Dále jsou v její blízkosti ZŠ Heyrovského, dále ZŠ
Nedvědova, dále MŠ Nedvědova a Lužická a Dům dětí a mládeže Janského ul.
Když v Olomouci chceme rušit herny, tato by měla být v první vlně. Tato herna byla
původně povolena a postavena jako cukrárna!!!
c) Máme námitku proti povolení prodeje ponožek paní Galinou Riedlovou na pěší
zóně Janského naproti Alberta. Žádáme o zrušení vydaného povolení na rok 2015!!!
d) Žádáme, aby po termínu 31. 3. 2015, do kdy má pan Iljasov povolen stánek – přívěs
za auto na pěší zóně Janského, Odbor dopravy a Odbor stavební dále tento stánek
nepovolovaly, ale zajistily jeho odstranění i z důvodu revitalizace sídliště. Navíc se
ve stánku změnil prodejce pečiva ( nyní Bartošova pekárna ). Toto pečivo není tolik
kupované. Stánek – automobilní přívěs hyzdí pěší zónu Janského. Navíc jsme již při
projednávání tržního řádu, žádali o vyřazení lokality č. 7 Janského z tržních míst.!!!
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.
IV. Pošta : Pacht pozemku předzahrádky před domem na Schweitzerové ul. 10 – KMČ
nemá námitek
.
V. Termín příští řádné schůze středa 14. ledna 2015 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.
Přejeme všem občanům krásné Vánoce, bohatého Ježíška, veselého Silvestra a hodně zdraví,
štěstí, úspěchů a životní pohody v novém roce 2015

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

