Zápis č. 3
z jednání KMČ č. 20 Olomouc - Povel ze dne 11. 3. 2015

1. Prezentace : předsedkyně KMČ zahájila schůzku
Přítomni : předsedkyně I. Janečková, Mgr. Žůrková, PaedDr. Žáková, p. Popelák,
PhDr. Machalíček, p. Jančík, Mgr. Rak, p. Matysová, Mgr. Batlová
Omluveni : p. Stavinoha, p. Konečný
Hosté : p. Spáčil, p. Rozsypal - MPO, p.por. Jaklová - PČR, p. ing. Mikulka, p.
Koudelný, p. Michlová
2. Požadavek na MPO :
V blízkosti výměníčky je zaparkované nepojízdné vozidlo
3. Jednání :
Paní Janečková přivítala všechny přítomné a sdělila , že dle bodu č. 8 jednacího rádu
KMČ je komise v počtu 9 přítomných členů usnášeníschopná. Seznámila členy s
Jednacím řádem KMČ a Statusem KMČ. Komise v novém složení plynule naváže na
práci staré KMČ. Stanoven je :
Tajemník : p. Jančík - vede komisi v nepřítomnosti p. Janečkové, poděkování za
dosavadní řízení komise MČ p. Jančíkovi
Zapisovatelka : p. PaedDr. Žáková - pořizuje zápis i s usnesením z jednání komise
Revitalizace sídliště : p. Jančík, p. Matysová - do ukončení 3. etapy do 11/2016
aktivně se účastnit veřejných jednání a informovat KMČ a veřejnost o průběhu
realizace revitalizace
Gratulace a návštěvy našich vážených spoluobčanů jubilantů : Mgr. Batlová a
Mgr. Žůrková - do 31. 3. zrealizovat návštěvy jubilantů I.Q. 2015 i s p. Janečkovou schváleno většinou přítomných, že budou jednotlivé návštěvy v rodinách, nikoliv jedna
slavnost na radnici (6 pro/3 proti/0 se zdraželo)
Lepší místo pro život - internetový portál kde se objevují novinky i o sídlišti Povel info p. Popelák
Návrh členů na uspořádání akce Letní slavnosti na Povlu - jednotliví členové byli
požádáni o návrhy k realizaci
3. Požadavek na MMOl oddělení péče o zeleň -p. ing. Vingrálková - Zrušení
sušáků - ulice Heyrovského
Na základě návrhu obyvatel domu na ulici Heyrovského 422/37, Olomouc KMČ
jednohlasně schválila odstranění zbytků kovových sušáků, nalézajících se na ploše za

domem (pozemek s par. č. 451/33) a provedení výstavby vzrostlými dřevinami na
uvolněné ploše.
4. Požadavky na opravy :
- Postavit 2 ks sloupů veřejného osvětlení ve vnitrobloku Sinkiewiczova - Nešporova předjednáno s p. Nezhybou odbor dopravy MMOl
- Opravy vydrolených a zničených chodníků Nešporova 4 až 8, Nešporova 15,
Sinkiewiczova 1
- Realizace žlutých čar u popelnic
- Chodník Jeremiášova - projekt od roku 2013 - p.ing. Kmoníčková odbor dopravy
MMOl

5. Ukončení provozu Pekařství u prodejny Albert - KMČ nedoporučuje prodloužit
provoz. Ukončení k 31. 3. 2015.

6. Informace z Rady města Olomouc :
Lokalita B3/Kischova - Povel - zde bude realizována výstavba venkovního cvičiště
WORK OUT PARK

7. Sběrné soboty :
25. 4 2015 na rohu ulic Schweitzezova a V Křovinách, další sběrná sobota
bude na podzim.

8. Pošta :
Nedošla žádná pošta k vyřízení

9. Ukončení :
Předsedkyně KMČ ukončila schůzku v 19,00 hodin

Zapsala : PaedDr. Sylva Žáková

Schválila : Ivana Janečková

