KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL
Zápis č. 9 /2015 ze dne 9.9. 2015

1. PREZENTACE :
Přítomni : paní Janečková – předsedkyně,pan Mgr. Rak, paní
Mgr. Žůrková, paní Mgr.
Batlová, pan Popelák, pan Jančík –
tajemník, paní Matysová, paní PaeDr. Žáková, pan PhDr.
Machlíček, paní Horáková
Nepřítomni : p. Stavinoha
Hosté :
PČR – p. Hochťák, MP – p. Spáčil
p. Nykodým , p. Dostálová

2. JEDNÁNÍ :
Paní Janečková přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu
č. 10 Jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10 přítomných
členů usnášeníschopná.

3. REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ :
Komise informuje, že revitalizace probíhá průběžně dle plánu
bez prodlev.

4. NÁVŠTĚVY U JUBILANTŮ :
Komise informuje, že gratulace a návštěvy našich vážených
spoluobčanů jubilantů budou i v dalších měsících opět
provádět paní Mgr. Batlová a paní Mgr. Žůrková.

5. POŽADAVEK NA MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUC – P.
ING. ŠTĚPÁNKOVÁ – LAVIČKY JEREMIÁŠOVA ULICE
Komise po jednání s MMOL p. ing. Štěpánkovou informuje, že
zmíněné lavičky budou v nejbližší době odstraněny a
přemístěny dál od domu Jeremiášova 14. Komise děkuje za
pomoc MMOL.

6. POŽADAVEK NA MP OLOMOUC
KMČ informuje, že na ulici Jeremiášova stojí přibližně dva
roky vrak BMW X5 (černé barvy) bez STK a nepojízdný.
KMČ žádá MP Olomouc o monitoring a návrh řešení
provozu na ulici Nešporova, kde je úzký pruh a tato ulice je
naprosto nepřehledná.

7. ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO CHODCE –
Magistrát města Olomouc
Host p. Nykodým přednesl na jednání naléhavou žádost,
podpořenou 220 podpisy spoluobčanů ( 7 archů s podpisy je
uloženo u předsedkyně KMČ) o zřízení přechodu pro chodce
na ulici Schweitzerova Olomouc u křižovatky Jižní, u
autobusové zastávky Jižní (U Kříže) kde je situace velmi
nebezpečná a nepřehledná.

8. OMLUVA KMČ
Komise se veřejně omlouvá paní Dostálové za nevhodnou
formulaci v zápise KMČ 20 ze dne 11. 9. 2013, týkající se
pískoviště na ulici Janského 2 v těsné blízkosti domu . Rovněž
KMČ v souvislosti s touto omluvou projedná možnost přemístění
tohoto pískoviště se SMOl.

9. SBĚRNÁ SOBOTA BUDE 10. ŘÍJNA 2015
Sběrná sobota bude na sídlišti Povel dne 10. října 2015 na
ulici Heyrovského ( u rozvodny naproti Hotelového domu )

10. PLÁN INVESTIC NA ROK 2016
Komise předložila na SMOL odbor investic plán pro rok 2016

11. POŽADAVEK SVJ JEREMIÁŠOVA – POKÁCENÍ
OVOCNÉHO STROMU – MMOL P. ING. ŠTĚPÁNKOVÁ
SVJ Jeremiášova 14 zaslala komisi žádost o vykácení
ovocného stromu v blízkosti domu a chodníku Jeremiášova
14, včetně fotografii. Tento strom je obsypaný plody, které
padají na chodník, který je kluzký a nebezpečný a znečišťuje
okolí.

12. POŠTA
Komisi byla doručena poštou žádost
Čj.: SMOL/171510/205/OMAJ/MRPD/Stu 146862/2015 o
sdělení stanoviska k pachtu části nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Olomouc. Komise souhlasí s podanou
žádostí formou hlasování 10-0-0.

Komise byla ukončena v 19.00
Další schůzka KMČ bude dne 14. 10. 2015 v 18,00 v DDM,
Janského ulici Olomouc

Zapsala : Mgr. Sylva Žáková

Schválila : Ivana Janečková

