
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 10. 3. 2010 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10. 2. 2010 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Musilová, p. Vlach, Mgr. Žůrková, p. Večeřa, pí 
Michlová, Ing. Horčička, Mgr. Dosoudilová, pí Matysová 
Hosté: p. Koutný – MPO, nstržm. Holková PČR 

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

a) Rychle jedoucí vozidla TAXI jedou proti MPO, jak je to s jejich rychlostí. Odpověď 
MPO: jejich rychlost pro postih za překročení rychlosti musí být změřena radarem pro 
její doložení. MPO měření rychlosti provádí ve vytipovaných lokalitách.  

b) MPO se stará o veřejný pořádek, KMČ žádá MPO o dohled nad bezdomovci pod 
prádelnou, rozdělávání ohňů apod.       

c) Sdělení Magistrátu: sběrová sobota v našem obvodě bude 10. 4. 2010. Kontejnery 
budou přistaveny na rohu ul. Lužická – Sienkiewiczova a tentokrát na rohu ul. 
Polská – Varšavské nám. od 8.00 do 13.00 hodin.  

d) KMČ 20 souhlasí s aktivitou a postupem svého předsedy při jednání na MMOl s   
náměstkem Ščudlíkem ohledně zastavování linky 35 při výjezdu na trať místo ze 
zastávky Tržnice – plocha odjezd ze zastávky Tržnice před Správou dráhy s ostatními 
linkami jedoucími na Povel, Nové Sady a do Slavonína, pro její lepší využití. Toto 
jednání podporují i KMČ Nové Sady a Slavonín.  

e) KMČ není spokojena s úklidem sněhu TSMO v letošní zimě a to s neúklidem sněhu 
k domům Heyrovského 35 a 37, chodníků dolů z náspu autobusové zastávky 
Pionýrská směr centrum a úklid sněhu v popelnicových stáních a následně neukládání 
popelnic na určené místo ze strany TSMO. 

f) KMČ 20 se ptá, jak daleko je program IPRM, přidělení financí na akce v rámci tohoto 
programu, když nebyl do investic na rok 2010 zahrnut chodník Janského – 
Pionýrská, který má dořešena všechna potřebná povolení pro stavbu. Občané Povelu 
by si chodník po 35 letech existence sídliště zasloužili, aby nemuseli dále chodit přes 
bahno k tramvajové zastávce Pionýrská. Co brání vybudování tohoto chodníku? Kdy 
na něj radní přidělí peníze? Žádáme o odpověď!!!       

g) 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. 

h)  KMČ přeje všem občanům krásné Velikonoce. 
IV.  Pošta:  

KMČ nesouhlasí s odprodejem pozemku na parcele č. 451/43 o výměře 21m2 do 
vlastnictví třetí osoby. Chceme, aby pozemek zůstal ve vlastnictví města Olomouce. 

V. Termín příští řádné schůze středa 14. dubna 2010 v 18.00 hod. v ICM DDM 
Janského. 

 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


