
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�ze dne 13.2.2008 

 
I. Zahájení 

KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 13.2.2008 
v DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II. Presence 
P�ítomni: p. Jan�ík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, Ing. Hor�i�ka, pí. Machalí�ková, p. 
Ve�e�a, Mgr. Dosoudilová, pí Musilová, p. Vlach, pí Michlová, Mgr. Ž�rková 
Hosté: p. Raška,. pprap. Solovská (Policie �R), stržm.Rozsypal, stržm. Rampa (MPO) 
 

III. Program 
a) Pan Raška navrhuje nový p�echod pro chodce p�es ul. Schweitzerovu u k�ižovatky 

s ul. Ibsenovou. P�es velké množství vozidel je nemožnost p�ejít vozovku zejména pro 
školáky. P�echod by byl v tomto míst� vhodný, komise doporu�uje jeho zbudování. 

b) KM� se zabývala vzr�stající kriminalitou na našem sídlišti – bezdomovci u Alberta a 
Lidlu, násilná trestná �innost. P�ekvapuje nás vzájemná neinformovanost mezi Policií 
�R a MPO. Dále jsme �ešili špatné parkování vozidel na sídlišti a jsme rádi, že se 
Rada m�sta rozhodla pro vybudování 15 nových parkovacích míst na ul. Jánského.  

c) Žádáme  MPO o kontrolu krmení holub� na našem sídlišti i v centru m�sta, kde si 
toho nikdo nevšímá. Žádáme MMOL, aby vešel do jednání s majitelem budovy Zenit 
a vyzval ho k úprav� prostor tak, aby na Zenitu nemohlo hnízdit množství holub�, 
kte�í potom obt�žují obyvatele sídlišt� hnízd�ním na balkonech apod. a roznáší 
nemoci a infekce. 

d) K silnému provozu kamion� ulicemi Foersterova a Velkomoravská: Než se postavil 
obchvat Olomouce, bylo �e�eno, že po jeho zprovozn�ní se ul. Foersterova a 
Velkomoravská stanou místními komunikacemi. Obchvat je již od listopadu v provozu 
a nákla�áky jezdí p�es sídlišt� dál. Jejich omezení nepom�že, aby noviná�i pouze 
popisovali stav a na radnici p�emýšleli o tom, že zakáží kamion�m jízdu levým 
pruhem. Dokud budou tyto ulice i nadále zna�eny jako silnice I. t�ídy �. 35 a E 442 a E 
462, tak s kamiony nikdo nehne. To vyžaduje zm�nu zna�ení daných ulic na místní 
komunikace a odstran�ní dálkových náv�stí na Ostravu, Hradec Králové apod. O toto 
projednání se Správou silnic a dálnic �R žádáme Magistrát m�sta Olomouce. Bez 
tohoto nám s odstran�ním jízdy  kamion� p�es sídlišt� nikdo nepom�že. 

e) Upozor�ujeme na nov� vzniklá sb�rná místa použitých baterií, která vznikla ve škole 
ZŠ Nedv�dova a dále v prodejn� Albert na našem sídlišti. 

f) Pod�kování TSMO za o�ez lip v ul. Jihoslovanská. Ješt� je t�eba n�co d�lat se starými 
akáty na druhé stran� ul. Jihoslovanské. P�i v�tru z nich padají v�tve. Vykácení 
starých akát� a jejich nahrazení novými stromy požadujeme již 3 roky. Již od �íjna 
2007 žádáme také o o�ez ke�� na autobusové zastávce Pionýrská a Fakultní nemocnice 
na Brn�nské ul. sm�r do m�sta. 

g) Reklamujeme nedod�lky po rozkopávce z d�vodu rekonstrukce plynu ul. 
Jihoslovanské na rohu s ul. Polskou nebyl obnoven obrubník a chodník. Z�stala tam 
jen hlína. 

h) �lenové komise navrhují na ud�lení Ceny m�sta Olomouc pana RNDr. Vladimíra 
Ž�rka – primária Stupkova kvarteta a zakladatele mnoha dalších t�les vážné hudby 
v Olomouci. 



i) Žádáme Dopravní podnik m�sta Olomouce, aby na zastávkách obnovil nápisy Zákaz 
kou�ení, protože nap�. na autobusových zastávkách Povel škola není ani na jedné a 
takových zastávek je v našem okolí víc. 

    
IV. Pošta: Žádost o sd�lení stanoviska k  pronájmu pozemku �j. 

SmOl/Maj/22/4851/2007/Sk za ú�elem užívání pozemku jako zeleninovou zahrádku 
paní �ižma�ovou KM� souhlasí s pronájmem. 

 
V. Termín p�íští sch�ze st�eda 12. b�ezna 2008 v 18.00 hod. 

 
 

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


