
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�ze dne 14.1.2009 

 
I. Zahájení 

KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 14.1.2009 
v ICM v p�ízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II. Presence 
P�ítomni: p. Jan�ík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, Mgr. Ž�rková, Mgr. 
Dosoudilová, pí Michlová 
Nep�ítomni: omluveni: pí Machalí�ková, Ing. Hor�i�ka, p. Ve�e�a, neomluven p. Vlach 
Hosté:p. Urban – MPO, p. Mou�ka - P�R 
 

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

a) U jídelny MŠ Lužická stávají zaparkovaná auta p�es zákaz zastavení. Protože se jedná 
o MONTE školku s celotýdenním a celodenním provozem, odstavená vozidla brání p�i 
skládání várnic s jídlem. Žádáme MPO o pravidelnou kontrolu a pokutování majitel� 
zde odstavených vozidel 

b) S p. Urbanem jsme �ešili spolupráci KM� s MPO – strážníci MPO na naše sch�ze 
pravideln� docházejí, bohužel nám zde chybí bezprost�ední kontakt po zrušení 
služební místnosti na Janského. Rádi bychom, kdyby se situace mohla vrátit ke stavu 
p�ed rekonstrukcí objektu. 

c) KM� žádá o odpov�� ohledn� nasazování nízkopodlažní tramvaje Vario v pracovních 
dnech na lince 6, tak jak byl poslán dopis 1. nám�stkovi primátora p. Š�udlíkovi po 
našem zasedání v prosinci 2008 

d) V Zenitu zrušeny prodejny v�etn� prodejny nábytku, zajímá nás, co tam místo nich 
bude. V Zenitu už z�stala jen prodejna potravin Hruška, prodejna sví�ek a zastavárna. 

e) P�ipomínáme naši prioritu investic na rok 2009 – vybudování chodníku pro chodce a 
cyklisty v�etn� osv�tlení na pozemku m�sta od Janského k podchodu Hrani�ní a 
p�echod� pro chodce p�es ul. Schweitzerovu u zastávky MHD U Kapli�ky a u ústí 
ulice Ibsenovy. 

f) Za prodejnou Albert, na Janského ul. jsou prošlé potraviny vyhazovány do kontejner�, 
které nejsou zabezpe�eny, a bezdomovci z nich tyto prošlé potraviny vytahují. 
Hygienické riziko nákazy. 

g) Jsme zv�daví, jak se na nainstalovaných dopravních zna�kách omezujících vjezd 
nákladních aut nad 12t na Foersterov� ul. projeví na po�tu kamion� na ul. 
Velkomoravské. Budeme situaci monitorovat. 

h) Od 21. 1. 2009 bude na Janského obnoven prodej v prodejn� masa a uzenin. 
 
IV. Pošta:  

Nedošla žádná pošta z MMOL k vy�ízení 
 

V. Termín p�íští sch�ze st�eda 18. února 2009 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jan�ík 


