
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 10. 8. 2011 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10. 8. 2011 
v Restauraci Radegastovna, Janského ulice, Olomouc. 
 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Večeřa, p. Bak,  
               pí Horáková,  
Omluveni: pí Janečková, p. Machalíček, p. Karásek, Mgr. Žůrková 
 
Program 
Komise se zabývala investičními prioritami našeho sídliště na rok 2012: 
a) Vzhledem k tomu, že probíhá projektová příprava na Revitalizaci našeho sídliště, byly 

některé investiční požadavky z minulých let zahrnuty do této revitalizace, zůstává pro 
příští období v požadavcích na investice v našem sídliště jen těchto několik bodů: 
1.) Schweitzerova – Ibsenova vybudování přechodu pro chodce přes ulici 

Schweitzerovu 
2.) Dobudování VO na „Malé Brněnské“ od Policie ČR po podchod Pionýrská  
3.) Schweitzerova zastávkový záliv pro zastávku autobusů MHD U Botanické zahrady 

směr centrum 
4.) Schweitzerova vybudování zastávkových zálivů pro autobusy MHD na zastávce 

Jižní v obou směrech 
b) Ve středu 24. 8. 2011 proběhne na Alfaprojektu další Výrobní výbor k revitalizaci 

našeho sídliště. Zúčastní se členové KMČ. 
c) KMČ podporuje aktivitu DDM Janského na zřízení letní scény u tohoto zařízení.      
d) 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:  
Žádost o pronájem pozemku na Lužická 1 p. Sklenář. V současné době zde na sídlišti 
probíhá projektová dokumentace k revitalizaci sídliště. Tento pozemek je součástí 
připravované revitalizace. S pronájmem souhlasíme, nic z  projektu nebrání zřízení 
místa pro parkování na městském trávníku před rodinným domem. 
 
Žádost o prodej pozemku parc. č. 459/13 a 350/5 pro dům Velkomoravská 12a: KMČ 
20 souhlasí s odprodejem pozemků za cenu dle cenové mapy města, ale bez části 
pozemku, v němž je umístěn kompenzátor parovodu. Dále bez ohledu na náklady na 
oplocení a přístupovou cestu k domu, kterou by si vlastníci stejně museli vybudovat. 
 
Žádost o prodej pozemku parc. č. 459/7 a 350/5 pro dům Bieblova 5 : KMČ 20 souhlasí 
s odprodejem pozemků za cenu dle cenové mapy města. 
 
Žádost o pronájem parc. č. 451/27 v areálu ZŠ Heyrovského pro Sportovní klub SK 
SAM za účelem postavení sportovní nafukovací haly. Protože i vedení školy s tímto 
souhlasí, nemá KMČ 20 námitek a souhlasí. 
 



Žádost o pronájem parc. č. 460/7 pí Martinou Knoblochovou při ulici Velkomoravská 
pro umístění navigačního zařízení. Vzhledem k tomu, že 1m2 pronájmu plochy je na 
zabudování stojanu do země a není zřejmé, jak má navigační zařízení vypadat nad zemí, 
z důvodu zhoršení výhledu do ul. Velkomoravské vozidlům vyjíždějícím z ul. Kpt. 
Jaroše, KMČ 20 nesouhlasí s pronájmem pozemku a s umístěním navigačního zařízení. 
Navíc je škoda, že například s podobnou iniciativou nepřišly TSMO a. s., aby si tímto 
vylepšily své hospodářské výsledky.  
 
Žádost o prodej parc. č. 436/7 orná půda o výměře 5 640m2 a parc. č. 433/1 orná půda o 
výměře 643m2 při ul. Hraniční  p. Bc. Marek Vávra za účelem výstavby rodinného 
domu. Vzhledem k tomu, že celková výměra orné půdy 6 283m2, nám na výstavbu 
jednoho rodinného domu připadá příliš velká, když v Olomouci není dostatek stavebních 
parcel na rodinné domy. Myslíme si, že by zde bylo možno postavit 5 až 6 rodinných 
domů, žádáme MMOL o zvážení velikosti parcely. KMČ 20 je toho názoru, že na jeden 
rodinný dům stačí bohatě parcela cca 1000 až 1200 m2 S prodejem parcely o velikosti 
do 1200 m2 bychom mohli souhlasit, s větším pozemkem, který je navíc ornou půdou 
nesouhlasíme.  
 

IV.  Termín příští řádné schůze středa 14. září 2011 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


