
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 12. 1. 2011 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 12. 1. 2011 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Michlová, pí Matýsová, p.Vlach, pí Musilová, 
Mgr. Žůrková 
Omluven: p. Večeřa 
Hosté: p. Stanislav, p. Pagáč – MPO, pí Novotná - PČR 

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

a) Žádáme MPO o přísnější kontroly pejskařů z důvodu úklidu po jejich miláčcích. Poté 
co slezl sníh, je to otřesný pohled na pokálené trávníky.        

b) Pan Ing. Horčička vystoupil z KDU-ČSL a k 31. 12. 2010 rezignoval na práci v KMČ 
20 – Povel. Bereme na vědomí.        

c) Na sídlišti jsou umístěny kontejnery na textil. Jedná se o použitelný textil např. pro 
charitu.     

d) KMČ 20 žádá opakovaně o opravu vozovky na silnici mezi zastávkami Povel škola 
směr centrum a směr Nemilany. Projíždějící vozidla rozstřikují kaluže na čekající 
cestující na zastávkách, zejména směr do centra. Přitom se není kam schovat.  

e) Stížnost pana Vlacha na majitele psů, příliš mnoho exkrementů, které po svých 
miláčcích majitelé neuklízí. Žádáme o vydání účinné městské vyhlášky s přísnými 
sankcemi pro ty, kteří po svých psech neuklízejí, jejich kontrolu a postih.  

f) Byl pokácen 1 akát v ul. Jihoslovanské. Totéž nakloněná usychající borovice před 
domem H. Malířové 2, Olomouc. Žádáme o další posouzení akátů v ulici 
Jihoslovanské z důvodu jejich zchátralosti stářím a navrhujeme jejich pokácení a 
nahrazení novou alejí vhodnějších stromů. 

g) Ředitel ZŠ Heyrovského by chtěl před školou vybudovat parkoviště. KMČ jeho snahu 
podporuje, ale zatím není dokončen projekt Revitalizace sídliště Povel a tyto úpravy 
jsou jeho součástí. 

h) KM Č se ptá, jak pokračuje projekt Revïtalizace sídliště Povel. Prosíme o odpověď. 
Rádi bychom se práce dále zúčastnili. Prosíme o odpověď.      

i) 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 dostala pozvánku na jednání ohledně biodpadu dne 18.1.2011 na Magistrátu. Za 
KMČ 20 Povel byly delegovány pí Michlová a PaedDr. Žáková. 

V. Termín příští řádné schůze středa 9. února 2011  v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


