
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�ze dne 5.9.2007 

 
I. Zahájení 

KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 5.9.2007 
v DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II. Presence 
P�ítomni: p. Jan�ík, Mgr. Dosoudilová, pí. Michlová, p. Vlach, PaedDr. Žáková, pí. 
Matysová, pí. Machalí�ková, Ing. Hor�i�ka 
Nep�ítomni: Mgr. Ž�rková, p. Maceják, p. Ve�e�a 
Hosté: ppor. Jakša (Policie �R), strážmistr Schneider, strážmistr Vysloužil (MPO) 

III. Program 
a) Komise se zabývala stížností obyvatel domu V K�ovinách 4 na opakované rušení 

no�ního klidu jedním ze soused� p. Strniskem ml., který p�es upozorn�ní a žádost o 
klid ve svém rušení no�ního klidu neustal. Tato stížnost byla �ešena i s p�ítomnými 
p�íslušníky MP a Policie �R a obyvatel�m byl doporu�en další postup a podpora p�i 
�ešení v p�estupkové komisi MMOl. V p�ípad� rušení no�ního klidu v dob� od 22.00 
do 6.00 hod. jsme doporu�ili obyvatel�m, aby zavolali M�stskou policii, která ve své 
pravomoci zasáhne. 

b) Osazení lavi�ek p�ed Alberta Janského -p�ed m�sícem 6.8.07 p�išel dopis od Ing. 
Št�pánkové, že lavi�ky budou TS osazeny. Dosud se tak nestalo. Dále požadujeme 
ost�íhat ke�e u zastávky Pionýrská pro p�ím�stské autobusy a linku 10 sm�r centrum, 
to je chodník z náspu dol� do podchodu na tramvaj Pionýrská. Na Schweitzerov� ul. 
dosud nebyly pokáceny dva ozna�ené suché stromy! 

c) Obyvatelé Velkomoravské ul. si st�žují na stále vysoký po�et projížd�jících kamion� 
po této ulici, když existuje možnost kamiony vést Brn�nskou ulicí na obchvat m�sta 
na Ostravu. Sta�ilo by pouze zm�nit sm�rovku OSTRAVA na Albertov� ulici z místo 
rovn� na Velkomoravskou na doprava na Brn�nskou na jejímž konci by kamiony 
najely na dokon�enou �ást obchvatu na Ostravu. 

d) P�ed Hotelovým domem u p�echodu p�es rampu nájezdu z Brn�nské ulice na 
Velkomoravskou sm�r Ostrava chybí svislá dopravní zna�ka "p�echod pro chodce", 
n�kdo ji z�ejm� odcizil. 

e) Chválíme zda�ilou rekonstrukci ulic Peka�ská - Denisova. Od hlavního nádraží jezdí 
bezbariérová linka 1, která má po celé své trase bezberiérové zastávkové ostr�vky, jen 
na zastávce "Výstavišt� Flora" je zastávka bariérová - neupravená a vystupije se na 
silnici. Bylo by pot�eba brzy provést rekostrukci této tramvajové zastávky, aby i tato 
byla bezbariérová. Vždy� se na výstavišti konají i akce pro t�lesn� postižené a je 
paradox, že práv� tato zastávka je bariérová. Ur�it� by její úprava a vytvo�ení 
nástupních ostr�vk� pomohlo i maminkám s d�tskými ko�árky. Prosíme za�adit tuto 
akci do plánu investic na rok 2008. Je to investice prosp�šná všem Olomou�an�m i 
návšt�vník�m našeho m�sta. 

IV. Pošta: Dle došlé pošty bude letos  Sb�rová sobota na našem sídlišti 22. záží 2007 se 
stanovišt�m kontejner� na rohu ulic Lužická - Sienkiwiczova a na parkovišti 
Heyrovského. 

V. Termín p�íští sch�ze st�eda 3.�íjna 2007 v 18.00 hod. 
 
 

Zapsala: pí. Machalí�ková      Schválil: p. Jan�ík 


