KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL
Zápis č. 6 /2016 ze dne 8. 6. 2016

e-mail : kmc20@olomouc.eu

1. PREZENTACE :
Přítomni : paní Janečková – předsedkyně, pan Popelák, pan
Jančík – tajemník, paní PaedDr. Žáková, paní Horáková, paní
Matysová, paní Mgr. Batlová, paní Mgr. Žůrková
Nepřítomni : pan Mgr. Rak, paní Nykodýmová, pan Stavinoha,
pan PhDr. Machlíček - omluveni
Hosté :
MP – pan Rozsypal
POLICIE ČR – paní Novotná

2. JEDNÁNÍ :
Po zahájení a přivítání všech přítomných paní předsedkyně
komise sdělila, že je komise dle bodu č. 10 Jednacího řádu KMČ
v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopná.

3. DOŠLÁ POŠTA – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HEYROVSKÉHO
ul.
Čj.:SMOL/084022/2016/OKR/KVIDI/Urb
Komise obdržela žádost SVJ Heyrovského 4 Olomouc o umístění
dopravních značek zákaz zastavení v úseku Heyrovského 31 a
Heyrovského 2. Na jednání s OKR MMOl dne 23.5. 2016 a na
základě výše uvedeného písemného sdělení byla komise
vyrozuměna, že tyto zákazové dopravní značky budou dle
zákonných lhůt umístěny.

4. POŽADAVEK NA – MMOL – oprava ohrazení dětského
pískoviště vedle plotu DDM ul. Janského
Komisi byl předložen návrh obyvatel Janského ulice na opravu
ohrazení dětského pískoviště vedle plotu u DDM ulice
Janského.

5. POŽADAVEK NA – MMOL + TS – úklid a vystříhání keře
lokalita Janského 2 – 4 – 6
Komisi byl obyvateli ulice Jankého předložen návrh na úklid a
především vystříhání keřů v lokalitě Janského 2 – 4 – 6
Olomouc, kde někteří občané záměrně znečišťují tuto lokalitu a
využívají planých keřů.

6. NÁVŠTĚVY U JUBILANTŮ
Komise informuje, že ve čtvrtek dne 13. 10. 2016 ve 14,00
bude za účasti pana primátora uskutečněno slavnostní
setkání na radnici města Olomouc pro naše jubilanty, kteří
budou mít v letošním roce svoje životní jubileum v době od 1.
července – 31. prosince 2016. Všichni budou včas informováni.

7. KLOUBOVÝ AUTOBUS 111
VÍKENDECH A O SVÁTCÍCH

SMĚR

SV.KOPEČEK

O

Komise informuje občany, že se podařilo posílení dopravy
na Sv. Kopeček kloubovým autobusem 111 o víkendech a
o svátcích.

8. ANKETA PRO RODINNÉ DOMY – TŘÍDĚNÍ ODPADU
Komise informuje, že na základě MMOl odboru životního
prostředí právě probíhá anketa, kde budou obyvatelé
rodinných domů dostávat do schránek anketní lístky s dotazem
na přidělení samostatných kontejnerů na tříděný odpad.

Vyplněné lístky ankety, prosím, odevzdejte do schránky
Dům dětí a mládeže na Janského ulici v Olomouci.
Děkujeme

9. ZŠ HEYROVSKÉHO – OLYMPIÁDA NARUBY
KMČ podpořila akci Zš Heyrovského Olympiáda naruby, která
se koná dne 22. 6. 2016 v 15,30

10. Požadavek na MMOl + TS – nalajnování parkovacích
míst DDM Janského Olomouc
Komise předkládá návrh na nalajnování
v lokalitě Janského naproti DDM.

parkovacích

čar

11. Požadavek na MMOl + TS – ODKLIZENÍ PÍSKU
V POPELNICOVÝCH STÁNÍCH VYBUDOVANÝCH V RÁMCI
REVITALIZACE
Komise vznáší požadavek na MMOl – prosíme vyčistit nová
popelnicová stání vybudovaná v rámci revitalizace a zbavit je
plevele a především písku, kde se plevel objevuje.

Tímto přejeme krásné prázdniny našim
školákům a příjemně prožité volné
dovolenkové letní dny

Zapsala : PaedDr. Sylva Žáková

Schválila : Ivana Janečková

