KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č.3 /2017 ze dne 8.3. 2017

1. PREZENCE :
Přítomni: pan Popelák, pan Jančík – tajemník,paní Matysová, paní
Mgr. Batlová, pan PhDr. Machalíček, paní Mgr. Žůrková, paní
Janečková - předsedkyně
Nepřítomni: paní PaedDr. Žáková, pan Mgr. Rak , pan Nykodým,
pan Stavinoha - omluveni
Hosté: paní Vašiřová – dotaz na dokončení revitalizace sídliště
PČR pan Hrbata, MPO pan Spáčil
2. JEDNÁNÍ :
Po zahájení a přivítání všech přítomných pan tajemník komise
sdělil, že je komise dle bodu č. 10 Jednacího řádu KMČ v počtu 7
přítomných členů usnášeníschopná.

3. SBĚRNÁ SOBOTA : Dne 1. dubna 2017 proběhne na
našem sídlišti sběrová sobota. Kontejnery budou přistaveny na rohu
ulic Lužická – Sienkiewiczova, dále na rohu ulic V křovinách –
Schweitzerova od 8 do 12 hodin .

4. VÝSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE MEDIHOPE
Časté dotazy spoluobčanů na výstavbu a především na parkování.
Komise se domnívá, že není třeba budovat další parkoviště a
lze využívat stávajících míst na ulici kpt. Jaroše, ulici Bieblova.

5. VÝLUKA TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V ÚSEKU OKRESNÍ
SOUD-NOVÁ ULICE bude v době od 13.3. – 6.4. 2017
6. ŽÁDOST O POSÍLENÍ STÁVAJÍCÍ P O Š T Y
Časté dotazy spoluobčanů na možnost posílení stávající pošty,
vzhledem k tomu, že se ulice Janského rozroste o dalších přibližně
500 nových bytů. KMČ jednohlasně podporuje zachování a
posílení stávající pošty
7. NÁZVY NOVÝCH TRAMVAJOVÝCH ZASTÁVEK
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8. Oprava podchodu Fakultní nemocnice: Od dubna do srpna
má probíhat rekonstrukce tramvajového podchodu Fakultní
nemocnice. KMČ žádá o odpověď, zda bude po dobu rekonstrukce
možno procházet podchodem na zastávky tramvají, do fakultní
nemocnice a na zastávku městských, příměstských a dálkových
autobusů na druhé straně Brněnské ulice za podchodem.
9. OPRAVY CHODNÍKŮ SIENKIEWICZOVA A HEL. MALÍŘOVÉ
Komise žádá opravu poškozených chodníků, které byly realizovány
v rámci 2 etapy revitalizace.
10. DOTAZY OBČANŮ K DOKONČNÍ REVITALIZACE 2.
POLOVINY HEYROVSKÉHO ULICE SÍDLIŠTĚ POVEL
Množí se dotazy na možnost dokončení revitalizace sídliště Povel.
Především ožehavá je situace v blízkosti základní školy
Heyrovského a celá druhá polovina této ulice. Je zde námět, zda je
možné revitalizaci provést z fondu dotací pro životní prostředí.

Příští schůze KMČ 20 dne 12. dubna 2017 v 18. hodin v DDM
Janského.
Zapsal : p. Jan Jančík

Schválila : Ivana Janečková

