
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 18. 2. 2009 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 18. 2. 2009 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, Mgr. Žůrková, Mgr. 
Dosoudilová, pí Michlová, p.Vlach, Ing. Horčička 
Nepřítomni: omluveni: pí Machalíčková, p. Večeřa, omluven p.Moučka - PČR 
Hosté:pí. Václavíková – MPO 

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

a) Podnět k vykácení starých stromů – akátů v ul. Jihoslovanské na základě písemné 
žádosti občanů. Občané mají strach o svoji bezpečnost. Přestože před 2 roky bylo 
konstatováno odborem ŽP MMOL, že stromy jsou v pořádku, při vichřici v lednu 
2009 z jednoho stromu uletěla větev, ta letěla přes celou šířku vozovky a chodníku a 
přistála na střeše domu Jihoslovanská 5. Stromy jsou staré, duté a trouchnivé a o jejich 
dobrém stavu obyvatelé pochybují, zejména když z dutiny některých z nich vyrůstají 
nové stromky jiných druhů ze zakořeněných náletů. Obyvatelé ul. Jihoslovanské a 
KMČ 20 žádá o pokácení uvedených stromů a jejich nahrazení stromy novými. 
Žádáme o kontrolu a neodkladné pokácení špatných stromů dříve než dojde 
k podobné tragedii jako ve Zlíně. Podpisová listina obyvatel přiložena. 

b) S pí. Václavíkovou z MPO jsme řešili spolupráci KMČ s MPO při Opatření MPO 
k eliminaci stání vozidel na rizikových místech na území města Olomouce v oblasti 
působnosti naší KMČ. MPO bude mimo jiné umisťovat na vozidla Upozornění 
řidičům za porušení ust. §22 odst.1 písm.l, zákona č.200/1990Sb. 

c) KMČ upozorňuje občany na zahájenou rekonstrukci přednádraží v Olomouci a s ní 
souvisejícími úpravami MHD a různých úprav zastavování autobusů. Občané se 
mohou seznámit s aktuální situací na internetu na adrese 
http://prednadrazi.olomouc.eu 

d) V Zenitu zrušeny prodejny včetně prodejny nábytku, zajímá nás, co tam místo nich 
bude. KMČ v žádném případě nesouhlasí s případnými hernami v tomto objektu. 
V blízkosti se nachází základní školy, mateřská škola. Obyvatelé přilehlých domů se 
právě heren obávají. 

e) Z odboru Životního prostředí jsme byli informováni o požadavku MMOL na vlastníky 
pozemků na rohu ul. Brněnské a Polské - Ředitelství silnic a dálnic Praha o odstranění 
padlých stromů. 

f) Připomínáme chybějící kanáloví poklopy na malé ul. Brněnské naproti autosalonu Fiat 
Rolný a v ul. Lužická u domu č. 2. První chybějící kanál ohraničen páskou POLICIE, 
druhý nasazena zábrana od TSMO. Žádáme o opravu, nebezpečí úrazu. 

IV.  Pošta:  
Souhlasíme a doporučujeme smlouvu o výpůjčce pozemku čj.SmOl/Maj/22/359/2009/Ha 
pro umístění plošiny pro vozíčkáře p. Michala Koutného, Janského 10, Olomouc, zejména 
při financování z jeho zdrojů. 

V. Termín příští schůze středa 11. března 2009 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


