Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 18. 2. 2015
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 18. 2. 2015
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, p. Martiňák, pí Janečková
Omluveni: pí Musilová, pí Horáková
Hosté: p. Spáčil, – MPO, pí Novotná – PČR,
III..Program
Komise se zabývala podněty týkajících se našeho sídliště:
a) Rekapitulace revitalizace sídliště Povel
V dubnu roku 2010 bylo dle pravidel pro dotace EU rozhodnuto o regeneraci a
revitalizaci sídelního území ohraničeného ulicemi Brněnská, Velkomoravská,
Schweitzerova a Jeremiášova s termínem ukončení do listopadu 2016. KMČ 20 Povel
do konce června 2010 uskutečnila 4 veřejné schůze s občany. Dále se na Alfaprojektu
a. s. Výrobních výborů zúčastňovali jednání pan Jančík, předseda KMČ 20 a další
členky KMČ 20: paní Žáková, Matýsová, Michlová, Horáková a Žůrková, za což
všem patří poděkování. Pro náročnost zpracovávaného území byl celek rozdělen do 3.
etap. V roce 2012 proběhla výstavba 1. etapy – parkoviště Heyrovského 1 – 15, ul.
Kpt. Jaroše, Finská, a hlavní část pěší zóny Nedvědova stavební firmou HORSTAV
spol. s r. o. která při výstavbě obyvatele sídliště nezatěžovala stavební činností více
než bylo nutné. Stavební práce postupovaly postupně a hotové úseky byly postupně
předávány a rozkopávány další. Obyvatelé sídliště byli spokojeni. V roce 2013
proběhla výstavba 2. etapy – ul. Lužická, Heleny Malířové, Sienkiewiczova,
Nešporova. „malá“ Schweitzerova, V Křovinách a dokončení pěší zóny Nedvědova.
Rekonstrukci prováděla firma KARETA s. r. o. Bruntál, která rozhrabala na celou
dobu výstavby celé sídliště, dokončení stavby proběhlo v posledním měsíci daného
termínu. Tato firma svou činností zatěžovala obyvatele sídliště rozkopáním celé části
sídliště více než bylo nutné. V roce 2014 neproběhly žádné stavební práce na
regeneraci a revitalizaci sídliště Povel. KMČ 20 Povel se obává možného vrácení již
vyčerpaných dotací EU městem Olomouc na 1. a 2. etapu regenerace našeho
sídliště z důvodu nedokončení prací v celém rozsahu zadání vytýčeného území
v roce 2010 – 3. etapy revitalizace.
b) V tisku jsme si přečetli o připravované rekonstrukci hřiště ZŠ Nedvědova: K tomuto
sdělujeme: příjezd na hřiště je přes chodník zrevitalizované pěší zóny Nedvědova.
Proto žádáme, aby pracovník stavebního dozoru při této rekonstrukci školního hřiště
dohlédl na stavební stroje a nákladní auta, aby nezničily již opravenou část pěší zóny
Nedvědova a vysazenou zeleň. Při zateplování budov školy došlo ke zničení 6 ks keřů
podél chodníku pěší zóny Nedvědova a to tam jezdily jen dodávky. Navíc byla na
chodník natahána zemina.
a) Znovu 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. Parkující vozidla brání svozu odpadů. Zatím se
s označením za rok 2014 nic nestalo.

c) Prosíme o posunutí 2 ks laviček na pěší zóně Nedvědova na rohu mezi ploty ZŠ
Nedvědova a MŠ Bieblova o 2 metry vedle z frekventovaného chodníku bokem.
Přemístění zaplatíme z fondu na údržbu KMČ.
d) Pan Kučera, předseda SVJ Jeremiášova 7 Olomouc, požádal o zřízení přechodu pro
chodce přes ulici Jeremiášovu v úrovni domu Jeremiášova 7. Odpověď: Z důvodu
malé frekvence vozidel a velké šíři vozovky nelze zde přechod pro chodce zřídit.
Nelze zde kvůli velké šíři vozovky přes 9 m zřídit ani místo pro přecházení bez
středového ostrůvku. Zřízení je investice, na kterou v současné době nejsou peníze.
e) Žádáme nové vedení radnice o pomoc při odstranění hnízdící kolonie holubů na
Zenitu. Rozfoukávaný trus je pro okolní domy a přilehlou MŠ Nedvědova
hygienickým rizikem. Předchozí vedení radnice nám s tímto problémem nepomohlo!
f) Upozorňujeme, že v domě Heyrovského 35 sídlí firma Ergones – chráněná dílna pro
slabozraké a TSMO a. s. při úklidu sněhu nezajíždí až k domu a uklízejí přístupové
chodníky, včetně chodníku od podchodu Pionýrská k domu Heyrovského 35, pozdě.
g) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic,
propadlých chodníků, děr ve vozovce, příp. jiných závad v práci TSMO a. s., 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 11. března 2015 v 18.00 hod. v ICM DDM
Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

