
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 13. 1. 2010 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 13. 1. 2010 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, p. Vlach, Mgr. Žůrková, 
p. Večeřa, pí Michlová 
Omluveni: Ing. Horčička, Mgr. Dosoudilová 
Hosté: p. Dokoupil – MPO, pí Světnická, pí Kaštovská – SVJ Sienkiewiczova 
 

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

a) Paní Světnická a pí Kaštovská za SVJ Sienkiewiczova přišly požádat KMČ o podporu 
při žádosti o opravu chodníku a přilehlých schodů na něm za domem na pozemku 
města. Chodník není zahrnut do zimní údržby, proto si ho uklízí sami. KMČ svoji 
podporu vyjádřila s tím, že naší prioritou zůstává vybudování chodníku Janského – 
Pionýrská. Chodník za Sienkiewiczovou zahrneme do plánu pro příští období.  

b)  Malé parkoviště Lužická – 6 parkovacích míst. Pro Územní řízení k vybudování 
malého parkoviště vznesl připomínky MUDr. Kuča, poté co KMČ před půl rokem 
nesouhlasila s prodejem pozemku u výměničky Nedvědova MUDr. Kučovi na 
zahrádku. Dále v jednání.    

c) Sdělení MP – příslušníci byli odvoláni z náměstí a budou chodit dohlížet na pořádek 
na sídlištích. Chválíme MP za zajištění poklopu na šachtu na Jihoslovanské ul.   

d) KMČ 20 navrhuje odboru dopravy MM Olomouce zvážit možnost, aby si maminky 
s kočárky mohli pro svou přepravu v MHD pořídit stejnou zvýhodněnou průkazku za 
stejnou cenu jako důchodci. Tato možnost existuje např. v Brně.  

e) Zajištění možnosti přejít přes ulici Ibsenovu na ul. Jihoslovanské od Lidlu, případně 
opačně. Teď jsou bariery z odhrnutého sněhu a bezohlední řidiči zaparkují auto na 
rohu křižovatky tak, že brání přechodu z chodníku na chodník bez toho, že by chodec 
musel zdolávat bariéry odhrnutého sněhu, což je pro starší občany obrovský problém.    

f) Od 1. 11. 2009 začal platit tkzv. Chodníkový zákon – o chodník se stará majitel 
pozemku, na kterém se chodník nachází – tj. ve většině město Olomouc a starat se 
budou Technické služby města Olomouce, a. s. mimo níže uvedené chodníky 
v působnosti KMČ 20 - Povel , které jsou ze zimní údržby vyňaty: chodníky podél 
parkovišť na ul. Heyrovského, chodník k vedlejším vstupům a vnitřní trakt domů 
Heyrovského 1 – 31, chodník k vedlejším vstupům domů Heyrovského 4, 10, 12, 
chodník mezi parkovištěm a domem Janského 37, chodníky v parčíku při ulici 
Janského, chodník podél parkoviště domu Janského 10 – 16, chodník vnitrobloku 
domů na ul. Jeremiášova 10 – 14, chodník ve vnitrobloku mezi ul. V křovinách a 
Nešporova, chodník na ul. Nešporova podél parkoviště, chodník ve vnitrobloku mezi 
ul. Bulharská a Nešporova, chodník k vedlejším vstupům domů na ul. Sienkiewiczova 
1 – 13, chodník mezi ul. Sienkiewiczova a Nešporova, chodníky ve vnitrobloku ul. 
Schweitzerova, Nedvědova a Holečkova, chodník k vedlejším vstupům do domů Kpt. 
Jaroše 1 – 11 a Kpt. Jaroše 13 – 19. Komunikací a chodníků, které budou muset 
TSMO v zimě ošetřovat je po celém městě mnoho, proto se nedá očekávat, že se 
veškerý úklid sněhu stihne okamžitě po spadu sněhu. Proto žádáme občany o 



trpělivost a případnou dobrovolnou svépomoc při úklidu sněhu na chodnících, za což 
KMČ 20 předem moc děkuje.  

g) U Alberta na Janského ul. je na sousoší u jedné ze soch uražena hlava. Prosíme o 
opravu.    

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

IV.  Pošta:  
Nedošla žádná pošta k vyřízení. 
 

V. Termín příští řádné schůze středa 10. února 2010 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


