KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č.5 /2017 ze dne 10.5. 2017

e-mail : kmc20@olomouc.eu
1. PREZENCE :
Přítomni: pan Popelák, pan Jančík – tajemník, paní PaedDr.
Žáková, paní Mgr. Žůrková, paní Matysová, pan Nykodým, pan
PhDr. Machalíček, paní Horáková
Nepřítomni: paní Janečková, pan Mgr. Rak, paní Mgr. Batlová, pan
Stavinoha - omluveni
Hosté: PČR pan Hrbata, MPO pan Spáčil, pan Bašus
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. Host pan Bašus přišel požádat o opravu chodníku
Schweitzerova 66 – 68. Oprava chodníku je požadována pro letošní
rok 2017 z peněz KMČ 20. Zatím nevíme termín realizace.
4. Křižovatky na nové tramvajové trati – setkání 3.5.2017
Paní předsedkyně a pan tajemník byli pozváni na jednání
s projektanty a MMOL (projekt pro stavební povolení), nová
tramvajová trať. Projektanti křižovatku Schweitzerova – Zikova
projektují tak, aby mohly odbočovat bez problémů kloubové
autobusy ze Schweitzerovy na Zikovu. Není zohledněn např. provoz
autobusů náhradní autobusové dopravy za tramvaj jedoucí ze
Schweitzerovy na Zikovu ze směru od Slavonína. Dále u křižovatky
Zikova – Rooseweltova tramvaj na Zikovu přijíždí v travnaté ploše.
Budou zde semafory, aby tramvaj mohla překřížit ulici Zikovu
doprostřed komunikace. Přímo v místě, kde bude tramvaj vyjíždět
z travnatého pásu je proti ní výjezd z parkoviště Penny.
Požadovali jsme, aby projektanti řešili i tuto část křižovatky.
Projektanti to ale odmítli, s tím, že tam budou semafory a
všichni budou stát a auta z parkoviště u Penny budou moci vyjet.
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5. KMČ 20 žádá o doplnění prolézaček v prostoru za domem
Janského 2,4,6
6. Časté dotazy spoluobčanů na dokončení revitalizace
Občané se ptají, kdy bude revitalizace sídliště Povel pokračovat a
kdy bude dokončena, především revitalizace 2. poloviny ulice
Heyrovského?
Příští schůze KMČ 20 dne 14. června 2017 v 18. hodin v DDM
Janského.

Zapsala : PaedDr. Sylva Žáková

Schválila : Ivana Janečková

