
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 11. 4. 2012 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 11. 4. 2012 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Večeřa, p. Bak,  

    p. Machalíček, pí Horáková, Mgr. Žůrková, pí Michlová, p. Karásek 
Omluveni: paní. Janečková 
 
Hosté: p. Spáčil, p. Stanislav – MPO, pí Novotná – PČR, 
 
Program 
 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 
a) Požadavky na MPO: neustálý problém, kočující bezdomovci.  
b) Na sloupech veřejného osvětlení u domu Janského 14 na pěší zóně a u zastávky Povel 

škola nefungují umístěné hodiny. Prosíme o jejich zprovoznění. 
c) V areálu ZŠ Heyrovského bylo od 1. 4. do 31. 10. 2012 zprovozněno loni vybudované 

dětské hřiště s herními prvky pro dětí předškolního a nižšího školního věku. Provozní 
doba je uvedena na webových stránkách Magistrátu města Olomouce. 

d) Občané z domů Janského si stěžují na prodej rozlévaného vína pro spotřebu přímo u 
stánku v původně zeleninovém stánku vedle novinového stánku na pěší zóně 
Janského. Opilci potom obtěžují spoluobčany. Je možno řešit pokutou podle vyhlášky 
města proti pití alkoholu na veřejně přístupných místech?  

e) V tramvajových podchodech Fakultní nemocnice a Pionýrská byla vybitá plexi 
nahrazena natřenou dřevotřískou. Děkujeme, alespoň neprší na lidi a snad to chvíli 
vydrží. 

f) K holubům na Zenitu máme dotaz, zda Odbor životního prostředí nemůže 
alespoň zařídit pravidelnou likvidaci hnízd, včetně snůšky vajec, v prostoru mezi 
střechou Zenitu, aby se co možná nejvíce zabránilo rozmnožování holubů. Holubi 
ohrožují naše zdraví! Rozlézají se i na další domy na sídlišti. 

g) Další Výrobní výbor k revitalizaci našeho sídliště se koná v pondělí 16. 4. 2012 na 
Alfaprojektu. 

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.  
 

III.  Pošta: Nedošla pošta k vyřízení – pouze na vědomí. 
 

IV.  Termín příští řádné schůze středa 9. května 2012 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


