Zápis č. 4
z jednání KMČ č. 20 Olomouc - Povel ze dne 8.4. 2015

1. Prezentace : předsedkyně KMČ zahájila schůzku
Přítomni : předsedkyně I. Janečková, Mgr. Žůrková, PaedDr. Žáková, p. Popelák, PhDr.
Machalíček, p. Jančík, p. Matysová, Mgr. Batlová, p. Stavinoha
Omluveni : p. Mgr. Rak
Nově jmenovaná : Věra Horáková - nepřítomná
Hosté : p. Spáčil, p. Rozsypal - MPO, p. ing. Sedláčková, p. Dostalíková, p. Michlová
2. 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 přítomné členy a
hosty s programem komise.
3. Požadavek na MPO
Předána informace, že zaparkovaný vrak automobilu má platnou technickou kontrolu nelze řešit odtah.
Komise na základě projednání žádosti SVJ Heyrovského 13,15,17 Olomouc žádá MPO o
umístění kamer (možnost je umístit i na byty vlastníků) a uskutečnění častějších
kontrol v době od 13-21 hod. V tého lokalitě se zhlukuje mláděř, ruší noční klid, ničí
majetek - rozbitá okna, znečišťuje prostranství.
Komise žádá MPO o dozor nad cyklostezkou, aby byla využívána pouze cyklisty.
4. Kontrola zápisu č. 3
Komice informuje, že revitalizace našeho sídliště - další etapa - začíná dne 13. 4. 2015
předáním staveniště. Budou označeny stromy, určené ke kácení.
Komise informuje, že gratulace a návštěvy našich vážených spoluobčanů jubilantů
budou v měsíci dubnu opět provádět paní Mgr. Batlová a Mgr. Žůrková.
Komise informuje, že příprava realizace akce Letní slavnost na Povlu bude
pokračovat na dalších komisích.
Komise informuje, že požadavku na MMOl oddělení péče o zeleň - zrušení sušáků ulice Heyrovského, bylo vyhověno. Sušáky budou odstraněny do 31. 7. 2015 a zeleň
bude osazena v nejbližších dnech.
Komise informuje, že provoz Pekařství u prodejny Albert nebyl k 31. 3. 2015 ukončen.
5. Sběrná sobota :
25. 4 2015 na rohu ulic Schweitzezova a V Křovinách.
6. Ukončení :

Předsedkyně KMČ ukončila schůzku v 19,00 hodin

Zapsala : PaedDr. Sylva Žáková

Schválila : Ivana Janečková

