
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 10.9.2008 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10.9.2008 
v ICM DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, Ing. Horčička, pí. Machalíčková, p. 
Vlach, Mgr. Dosoudilová, pí Musilová, pí Michlová, Mgr. Žůrková 
Omluven: p. Večeřa 
Hosté: p. Březina za DDM, stržm. Benýšek, stržm. Hanus – MPO, pprap. Moučka PČR 
 

III.  Program 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 

a) Přechod pro chodce na ul. Schweitzerova u zastávky MHD U kapličky bude 
realizován v nejbližším možném termínu. 

b) Pro posouzení dalších investičních priorit na r. 2009 proběhne místní šetření dne 
23.9.2008 za účasti předsedy KMČ. (Zejména chodníku mezi ul. Janského a zastávkou 
Pionýrská, který již několik roků požadujeme.) 

c) Na ul. Schweitzerova (mezi kašnou u Zenitu) od domu Schweitzerova 52 až 64 před 
paneláky, požadujeme opravit dlažbu chodníku, jsou na něm tkzv. klapačky. Dokonce 
se tam začaly ztrácet dlaždice a několik jich již chybí. 

d) Na kanálové vpusti na rohu ulic Ibsenova a Jihoslovanská chybí poklop, žádáme o 
okamžité doplnění. Nebezpečí úrazu. 

e) Žádáme spolu s DDM Janského vedení MP Olomouc o umístění přenosné kamery do 
areálu DDM. 

f) P. Zatloukal bydlící v domě Nešporova 8 opakovaně narušuje noční klid – 
informována MPO. 

g) Komise žádá odpovědné pracovníky MMOl a MPO o sdělení, jak bude vypadat po 
rekonstrukci budovy Oltermu na Janského ul. služebna MPO. Proslýchá se, že má být 
zrušena. Již teď nám zde služebna chybí. V případě nemožnosti umístění služebny 
MPO v budově Oltermu, navrhujeme její umístění v DDM na Janského. 

h) Návštěvníci nové restaurace a herny na Heyrovského  ul. nad trafikou ručí noční klid – 
informována MPO a PČR. 

i) Nová autobusová linka č. 34 by pro lepší orientaci cestujících mohla mít na čelním 
nápisu napsáno Neředín, krematorium přes Povel. Dále by mohla v obou směrech 
jezdit přes zastávku Centrální příjem ve Fakultní nemocnici, aby se pomohlo starším a 
nemocným. 

j) Na Polské ul. zůstaly po jarní údržbě zeleně hromádky tlejícího listí, žádáme TSMO o 
jejich uklizení. 

 
IV.  Pošta: V sobotu dne 4.10.2008 proběhne na našem sídlišti sběrová sobota, 

kontejnery budou umístěny na rohu ul. Lužická – Sienkiewiczova a na parkovišti 
Heyrovského 

 
V. Termín příští schůze středa 8. října 2008 v 18.00 hod. 

 
 

Zapsala: pí. D. Machalíčková      Schválil: p.J. Jančík 


