KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL
Zápis č. 8 /2016 ze dne 10. 8. 2016

e-mail : kmc20@olomouc.eu
1. PREZENCE :
Přítomni : pan Popelák, pan Jančík – tajemník, paní PaedDr.
Žáková, paní Horáková, paní Matysová, paní Mgr. Batlová, paní
Mgr. Žůrková, pan Nykodým
Nepřítomni : pan Mgr. Rak, pan Stavinoha, paní Janečková,
pan PhDr. Machalíček - omluveni
2. JEDNÁNÍ :
Po zahájení a přivítání všech přítomných pan tajemník komise
sdělil, že je komise dle bodu č. 10 Jednacího řádu KMČ v počtu
8 přítomných členů usnášeníschopná.
3. DOŠLÁ POŠTA – Žádost o sdělení stanoviska k nájmu
nemovitých věcí – ostatní plocha parc. 350/2 o výměře
146 m2 v k. ú. Povel: KMČ 20 s pronájmem nesouhlasí,
nechceme rušit chodník kvůli parkování. Sídliště prošlo
revitalizací, parkovacích míst je na ul. Kpt. Jaroše dostatek,
není nutno zřizovat pro společnost MEDIHOPE s.r.o. další.
4. Tajemník KMČ 20 p. Jančík se dne 28. 6. 2016 za KMČ
zúčastnil Výrobního výboru na firmě VODIS Olomouc
s.r.o.
Účelem
jednání
byla
rekonstrukce
kanalizace
Sienkiewiczova ulice u rodinných domů č. 2 až 28. Bude – li
Radou MMOl tato akce zahrnuta do plánu investic, proběhne
v roce 2017.
5.KMČ 20 nesouhlasí s kácením asi 40 stromů
v Bezručových sadech z důvodu výhledu z Rozária na
budovy Univerzity Palackého Olomouc.

6.Investiční plány KMČ 20 Povel na rok 2017: již několik
let máme zpracovaný projekt na revitalizaci sídliště
včetně vydaného stavebního povolení. Ze 3.etapy byla
postavena pouze okružní komunikace na Jánského. Rádi
bychom, aby se v revitalizaci pokračovalo další částí
3.etapy, a to revitalizací druhé části Heyrovského ulice
od ZŠ Heyrovského a tato část revitalizace byla zahrnuta
do plánu investic na rok 2017. Na Heyrovského ulici by bylo
třeba opravit chodníky, tyto jsou však k předělání v projektu
revitalizace, která nevíme, kdy bude pokračovat. Nelze do
oprav investovat, aby potom investice nepřišla vniveč. Projekt
revitalizace našeho sídliště pro KMČ v současné době
působí jako stavební uzávěra!
7. NOVÉ POŽADAVKY NA MMOL + TS
- ODKLIZENÍ PÍSKU V
VYBUDOVANÝCH
V
(opakovaně)

POPELNICOVÝCH STÁNÍCH
RÁMCI
REVITALIZACE

- PROSTŘÍHÁNÍ KEŘŮ POD DOMEM JEREMIÁŠOVA UL.
14 OLOMOUC
- Prosíme vyčistit nová popelnicová stání vybudovaná v
rámci revitalizace a zbavit je plevele, náletových dřevin
a především písku, kde se plevel objevuje. Blokové
čištění na našem sídlišti letos neproběhlo!
- Následně po blokovém čištění jsme požadovali
nalajnování
parkovacích
stání
před
bloky
Jeremiášova 12,14
Příští schůze KMČ 20 dne 14. září 2016 v 18 hodin v DDM
Jánského.

Zapsala : PaedDr. Sylva Žáková

Schválila : Ivana Janečková

