
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 8. 9. 2010 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 8. 9. 2010 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Michlová, pí Matysová, Mgr. Dosoudilová, p. 
Vlach, Ing. Horčička, pí Musilová, Mgr. Žůrková 
Omluven: p.Večeřa, 
Hosté: p. Pagáč, p. Stanislav – MPO, p. Moučka PČR 

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

a) U Alberta na Jánského se scházejí bezdomovci a na přilehlých lavičkách popíjejí a 
hlučí, žádáme MPO o občasné kontroly.       

b) PČR hledá aktivního důchodce nebo důchodkyni pro spolupráci v preventivní a 
informační skupině pro předávání zkušeností důchodcům při předcházení kriminalitě.        

c) KMČ souhlasí s připomínkami k Plánu revitalizace sídliště Povel, tak jak byly 
vypracovány p. Jančíkem, pí Michlovou a pí Matysovou s využitím připomínek 
aktivních občanů sídliště. Připomínky byly předány v termínu 30. 8. 2010 na Odbor 
koncepce a rozvoje MMOL.      

d) KMČ 20 žádá TSMO a. s. o posunutí odpadkového koše na autobusové zastávce Povel 
škola směr centrum dále od vchodu do domu Schweitzerova u zastávky.  

e) Dne 13. listopadu proběhne na sídlišti Povel sběrová sobota. Kontejnery budou 
umístěny na rohu ul. Lužická – Sienkiewiczova a Heyrovského 1. 

f) KM Č 20 žádá náměstka primátora Ščudlíka o umístění inteligentního označníku 
zastávky na zastávku Povel škola ve směru Slavonín – Nemilany. Jde o velmi 
frekventovanou zastávku, určitě více než nově postavená zastávka Okružní, kde jsou 
inteligentní označníky na obou stranách. Na naší zastávce Povel škola staví linky 111, 
10, 16, 17, 27, 35 a linka 728. Proto si myslíme, že si naše zastávka inteligentní 
označník zaslouží. Prosíme o odpověď.  

g) KM Č 20 se ptá, jak pokračuje po roce kontrola akátů v ul. Jihoslovanské a zda již 
bylo provedeno zadání projektu na obnovu aleje v této ulici. Kdy je možno počítat 
s další kontrolou zdravotního stavu těchto špatných a nebezpečných stromů v ul. 
Jihoslovanské, jak bylo v loňském roce při jednání na místě samém slíbeno. 
V dutinách akátů rostou jiné agresivní stromy. Čekáme na odpověď od května – 
zatím nedošla.     

h) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic, 
propadlých chodníků, děr ve vozovce 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:  
KMČ souhlasí s navrženým prodloužením ulice Jeremiášova k nově stavěným domům. 

V. Termín příští řádné schůze středa 13. října 2010 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


