
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�ze dne 9.4.2008 

 
I. Zahájení 

KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 9.4.2008 
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: pí Vaniherová, pí �o�ková, pí Klechová 
 

III. Program 
Komise se zabývala podn�ty ob�an� týkajících se našeho sídlišt�: 

a) Žádáme o pro�išt�ní deš�ového kanálu za domem Heyrovského 12 pod svahem. Kanál 
je zanesen hlínou z vyšlapaného chodníku a neodtéká. 

b) Uvoln�né a chyb�jící víko na parovodu u DDM a na ul. Jeremiášova 14 – 16, 
nebezpe�í pádu d�tí do kanálu – žádáme o urychlenou opravu.  

c) Chybí osv�tlení ul. Brn�nské pod dálnicí p�i ul. Heyrovského mezi tramvajovými 
podchody Pionýrská a Fakultní nemocnice. Je zde špatn� vid�t na cestu a navíc je 
chodník ve špatném stavu. 

d) Žádáme odbor dopravy MMOl p. Ing. Hoppa aby byla zahájena jednání na opravu 
silnice Brn�nská p�ed firmou Lanex tak, aby byl odstran�n nebezpe�ný úsek této 
komunikace. Jedná se o opravu a zejména úpravu a osazení dopravními zna�kami 
zákaz zastavení apod. U pí Ing. Mut�anské na odboru dopravy MMOl p�edseda p�i 
osobním jednání neusp�l, proto žádáme o vyvolání jednání na míst� samém za ú�asti 
p�edsedy KM� p. Jan�íka. 

e) Žádáme o opravu propadu komunikace na ul. Lužické u MŠ. V míst� propadu se drží 
voda, která se nedostane do výše položené kanalizace. Projížd�jící vozidla cákají vodu 
na chodce až na chodník. 

f) Obyvatelé dom� si st�žují na velký nepo�ádek u popelnicových stání na ul. Kischova, 
Nedv�dova a Heyrovského – žádáme TS Olomouc o uklizení. 

g) Do komise byl doru�en dopis MUDr. Vachutky ze zdravotního st�ediska Jánského se 
žádostí, která již kolovala i na n�kterých odborech MMOl ohledn� parkovišt� za tímto 
zdravotním st�ediskem. Není zde možnost zaparkovat invalidovi p�i návšt�v� ZS. 
Nové parkovišt� nem�žeme z�ídit, ale v sou�asné dob� po projednání situace žádáme 
odbor dopravy MMOl p. Ing. Hoppa o zajišt�ní dopravního zna�ení následovn�: vlevo 
nejblíže zdravotnímu st�edisku vyzna�it 1x vyhrazené parkovací místo pro invalidy, 
dále vyzna�ení vodorovného zna�ení pro stání ostatních vozidel, aby se jich tam vešlo 
co nejvíc, dále kolem plotu školy Heyrovského, kde nyní stávají automobily až t�sn� u 
plotu ( není tam chodník ) vyzna�it žlutou barvou zákaz stání, aby vozidla stojící u 
plotu nebyla a nebránila výjezdu ostatních z vyzna�eného parkovišt�.  

h) Spadené ohrani�ení popelnic na ul. Heyrovského – pat�í k domu, a� jeho opravu 
zafinancuje vlastník domu, ne z pen�z m�sta. 

i) Dále byla projednána stížnost ob�an� na neukázn�nost pejska��, kte�í po svém 
pejskovi neuklízejí exkrementy. 

j) KM� projednávala návrh na zrušení biokoridoru u obchodního centra Haná. KM� 
nedoporu�uje zm�nu biokoridoru na obchodní zónu v lokalit� u OC Haná. 
V návaznosti na budovaný akvapark vidí zachování tohoto úzkého pruhu zelen� jako 
biokoridor velmi pot�ebné pro ovzduší v naší lokalit�, která s tímto sousedí, zejména 



když se nepovedlo zbudováním obchvatu m�sta odstranit kamiony ze sídlišt� z ulic 
Foerstrova a Velkomoravská. 

 
IV. Pošta: KM� souhlasí s odprodejem 15 m2 pozemku dle �j.SmOl/Maj/22/5951/2007/Sk 

 
V. Termín p�íští sch�ze st�eda 14. kv�tna 2008 v 18.00 hod. 

 
 

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


