KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL
Zápis č. 3 /2016 ze dne 9. 3. 2016

e-mail : kmc20@olomouc.eu

1. PREZENTACE :

Přítomni : paní Janečková – předsedkyně, pan Popelák, pan
Jančík – tajemník, paní PaedDr. Žáková, paní Horáková, pan
Stavinoha, paní Mgr. Batlová, p. Matysová
Nepřítomni : pan PhDr. Machalíček, pan. Mgr. Rak, paní
Nykodýmová - omluveni
Hosté :
RNDr. pan Aleš Jakubec Ph.D. – náměstek primátora
MP – pan Spáčil

2. JEDNÁNÍ :
Po zahájení a přivítaní všech přítomných paní předsedkyně
komise sdělila, že je komise dle bodu č. 10 Jednacího řádu KMČ
v počtu 9 přítomných členů usnášeníschopná.

3. UMÍSTĚNÍ KAMERY V LOKALITĚ HEYROVSKÉHO 19,21
Komise projednala návrh SVJ Heyrovského 19, 21 a souhlasí
s umístěním kamery v této lokalitě.

4. POŽADAVEK NA P. ING.ŠTĚPÁNKOVÁ – MMOL. ODBOR
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Požadavek SVJ Heyrovského 4 :

- kontrola přerostlých stínících 18 stromů (lípa) – řešení stínu
v bytech
- výřez náletového keře – špendlíky
- deratizace – množství potkanů
Požadavek blok Sienkiewiczova :
- vystříhat lavičku v parčíku
- opravit desky laviček

5. OFICIÁLNÍ PŘIVÍTÁNÍ HOSTA PANA RNDr. ALEŠE
JAKUBCE Ph.D. – náměstka primátora – garanta KMČ 20
a diskuze
Komise přivítala svého garanta a rozpoutala se diskuze na téma
sídliště Povel,nová tramvajová doprava, revitalizace.

6. 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 a paní
Horáková. V průběhu roku – pravděpodobně v září - bude
realizována slavnost pro všechny jubilanty. Všichni občané
sídliště Povel budou včas informováni.

7. PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ V VOZOVEK PRO ROK 2016
Komise informuje občany, že od měsíce
prováděny opravy chodníků v ulicích :
- štít mezi Nešporova a V Křovinách
- Schweitzerova

dubna

budou

opravy živičných povrchů vozovek v ulicích :
- Sienkiewiczova
- Lužická
- Heleny Malířové

8. Požadavek na vodorovné dopravní značení – MMOl
Komise navrhla nutný požadavek na obnovení vodorovného
dopravního značení v ulici Nešporova

9. DOŠLÁ POŠTA – ŽÁDOST O STANOVISTKO KMČ
Komise obdržela Žádost o sdělení stanoviska k pachtu
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouc Čj. :
SMOL/037634/2016/OMAJ/MRPD/Skl. Komise s výše
uvedeným pachtem nesouhlasí. (hlasování : všichni pro
zamítnutí pachtu)

Další schůzka KMČ bude dne 13. 4. 2016 v 18,00 v DDM
Olomouc
Zapsala : PaedDr. Sylva Žáková

Schválila : Ivana Janečková

