
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 13. 5. 2009 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 13. 5. 2009 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, Ing. Horčička, p. Vlach, 
Mgr. Dosoudilová, p. Večeřa, pí Michlová 
Nepřítomni: omluveni: Mgr. Žůrková, p. Moučka - PČR 
Hosté:p. p. Urban – MPO, p. Fiala – za dům Kischova2,4,6, pí Laimarová 
 

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

a) Pan Urban nám vysvětlil stanovisko MPO ke stížnosti obyvatel domu Janského 16, za 
Albertem byla odstraněna značka zákaz vjezdu z rozhodnutí dopravní komise MMOl. 
MPO na místě samém prováděla namátkovou kontrolu a po dobu 20 dnů tam žádná 
auta přes trávník nejezdila. Pokud jde o záhonek květin, bylo vydáno doporučení jak 
postupovat. 

b) Paní Česalová  minule přednesla stížnost na nemožnost parkování na sídlišti. Předseda 
KMČ p. Jančík zjišťoval možnosti s tímto výsledkem: nalajnování parkovišť nebude, 
není to povinnost města a navíc by to bylo finančně nákladné. Peníze jsou potřeba 
jinde. Dopravní značka zákaz vjezdu u výměničky na Lužické zůstane, protože je tam 
pro umožnění vjezdu vozidlům SME rozvodným závodům ke trafostanici pro její 
opravy a údržbu. 

c) Z navrhovaných oprav chodníků byly MMOl vybrány k realizaci: předlažba chodníku 
Tolstého ul. a oprava části chodníku v Heyrovského ul. Další jen v případě získání 
dalších financí.  

d) Projednávání projektu na chodník Janského – Pionýrská. Výsledek – chodník bude 
živičný, společný pro cyklisty a chodce, osvětlený s výsadbou zeleně s ohledem na 
inženýrské sítě. Projektově je dokončen, čeká se na přidělení financí k realizaci. 

e) Projekt na přechody přes ul. Schweitzerovu U kapličky byl RMO schválen v úsporné 
variantě, tj místo 3 přechodů pouze 2. 

f) Stání v ul. Kischova se KMČ za účasti navrhovatele PhDr. Františka Fialy dohodla na 
návrhu řešení, bude posouzeno s TSMO. 

g) Při jednání na místě samém na Jihoslovanské ul. z důvodu stavu akátů byly stromy 
zkontrolovány v květnu za vegetace. Na kácení byl navržený jiný strom než při 
předchozím jednání. Stromy budou i nadále monitorovány. 

h) Proběhlo další jednání k Moravské cyklostezce, která povede přes Povel. Cyklosteska 
obejde stávající zastávkový přístřešek ve směru do Slavonína. Na projektu se dále 
pracuje. 

i) Z prosince 2008 urgujeme odstranění laviček a betonového pingpongového stolu za 
domem Heyrovského 1 – 5.  

j) Upozorňujeme rodiče s dětmi, že až do 19.30 hod. mohou využívat otevřených dveří 
hřiště při DDM Janského ul. Toto hřiště je vhodné pro malé děti, předškoláky a 
školáky. 

k) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic, příp. 
jiných závad v práci TSMO, je možno toto řešit na www. tsmo.cz , kde se pomocí 
internetu dá požádat o sjednání nápravy. TSMO na tyto podněty rychle reagují. 



l) Týden po sběrové sobotě jsou na sídlišti odložené televize, pračky, nábytek. Žádáme 
občany, aby využívali bezplatných sběrových sobot a nepotřebný materiál dodali až na 
sběrové místo, které je vždy vyhlášeno. Nikdo nemůže sbírat odložené věci jednotlivě 
po sídlišti. Kazíme si tím naše životní prostředí. 
 

IV.  Pošta:  
KMČ 20 souhlasí s prodejem pozemku za domem Kischova 2,4,6 za cenu 250,- Kč/m2, 
č.j. MAJ-MŘ-DOK/1846/2009/Ji 
 

V. Termín příští schůze středa 10. června 2009 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


