
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 13. 4. 2011 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 13. 4. 2011 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, Mgr. Žůrková, p. Večeřa 
Omluveni: pí Michlová, p. Vlach 
Hosté: p. Stanislav, p. Vitásek – MPO, pí Novotná – PČR 
Program 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 
a) MPO má každodenní úkol kontrola aut přijíždějících do areálu ZŠ Nedvědova. 
b) V úterý 19. 4. 2011 proběhne na Alfaprojektu Výrobní výbor k revitalizaci našeho 

sídliště. Zúčastní se členové KMČ.     
c) Od 1. 4. Vždy v pátek probíhají na Dolním náměstí Farmářské trhy. Jejich současná 

organizace do 16.00 hodin vyhovuje pouze nezaměstnaným, důchodcům, ženám na 
mateřské a všudypřítomným bezdomovcům. Žádáme, aby tyto trhy začínaly až od 10. 
hodiny a trvaly do 18.00 hod., protože občané města jsou v zaměstnání, mnozí i mimo 
město Olomouc a než se dostanou po 16. hodině do města je po trzích a jsou takto 
z možnosti si nakoupit od farmářů vyloučeni.   

d) Dostali jsme požadavek na vytipování lokalit, kde bude městskou vyhláškou zakázáno 
žebrání a konzumace alkoholu. Naše KMČ navrhuje, aby byl zákaz konzumace 
alkoholu na ulici zaveden na ul. Nedvědově před obchodem ( dříve SANA ), dále u 
Billy, u Lidlu, u novinového stánku v přízemí LOOPY baru na Heyrovského ul. a na 
lavičkách na ul. Jánského v okolí Alberta. Dále u stánků na Holečkové ulici u základní 
školy Holečkova. 

e) V poslední době jsme dostali na vědomí od MMOL již 3 povolení k prodeji šatstva, 
ponožek apod. u prodejny Albert na Jánského ul. Nikdo se KMČ neptal, zda 
souhlasíme s umístěním. My bychom rádi zvedli kulturu bydlení na našem sídlišti 
v rámci revitalizace sídliště, ale p. Nantl a spol. z MMOL nám z pěší zóny Jánského 
dělají vietnamskou tržnici. Nám se tento postup nelíbí. Přitom je vedle květinářství u 
Alberta nevyužitý uzavřený stánek, kde se dříve tento sortiment prodával. Nabídněte 
tuto prodejnu místo pronájmu místa na věšáky a stoly.   

f) Projekt Revïtalizace sídliště Povel bude dále pokračovat a členové KMČ se Výrobních 
výborů budou i nadále zúčastňovat.     

g) 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.  

III.  Pošta:  
Do termínu schůze nedošla žádná další pošta k vyřízení. 

IV.  Termín příští řádné schůze středa 11. května 2011 v 18.00 hod. v ICM DDM 
Janského. 

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


