
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 9. 5. 2012 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 5. 2012 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

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

    pí Janečková, pí Horáková, Mgr. Žůrková, pí Michlová, p. Karásek 
Omluveni: p. Machalíček 
 
Hosté: Mgr. Eva Machová – náměstkyně primátora, p. Spáčil, p. Stanislav – MPO,  
pí Novotná – PČR, 
 
Program 
 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 
a) Odstavené auto bez SPZ u VS Nedvědova je v řešení odboru Magistrátu.  
b) Novinový stánek Heyrovského ul. u podchodu do Fakultní nemocnice rozlévá alkohol 

do skleniček, prodává cigarety kusovky a scházejí se tu pijani piva případně i se svými 
psy a je problém projít do podchodu k tramvaji. Jde o konzumaci alkoholu na 
veřejném prostranství. 

c) Na dětském hřišti u školky Bieblova se ztratily lavičky ( dřevo bylo rozlámáno a kov 
odnesen do sběru ). 

d) Žádáme Stavební odbor MMOl o kontrolu projektu a stavebního povolení na stavbu 
trafiky na Heyrovského ul. u podchodu do Fakultní nemocnice. Na štítové stěně bylo 
vybudováno prodejní okno a lidé zde svým chozením ničí trávník. Myslíme si, že jde 
o černou stavbu bez stavebného povolení. Je-li to tak, žádáme o její odstranění. Navíc 
se zde 2x týdně griluje a opět se ničí trávník.  

e) Před Relaxem na Janského ul. na chodníku stává vozidlo. Jeho SPZ předána MP 
k vyřízení. 

f) K holubům na Zenitu nám paní náměstkyně primátora sdělila, že se tímto zabývali, ale 
protože Zenit patří soukromému majiteli, nemohou nic jiného konat, než ho požádat o 
nápravu, ale nelze ji nařídit. Majitel může se svým majetkem nakládat dle svého 
uvážení.  

g) Potvrzení oprav chodníků od TSMO a. s.: chodník mezi ul. Kischova a Bulharskou 
bude opraven a předlážděn dlažbou 40 x 40 cm. Spojovací chodník mezi 
Schweitzerovou ul. a tkzv. Malou Schweitzerovou vedle zastávkového přístřešku bude 
opraven. Bude doplněna dlažba a předlážděn, aby se dlaždice nehoupaly. 

h) Oprava laviček na autobusové zastávce linky 42 Fakultní nemocnice směr Tabulový 
vrch je objednána, ale není zatím znám termín realizace. Je to na delší dobu. 

i)  Revitalizace sídliště: v současné době je vybírán dodavatel, stavba první etapy Pěší 
zóna Nedvědova by měla proběhnout v období červen až září 2012. V dalším období 
proběhnou další etapy. Zatím nevíme, kdy dojde k přeložce trafostanice Nedvědova 15 

j) V rámci revitalizace sídliště bude upraveno a doplněno dětské hřiště za 
Sienkiewiczovou ul. a bude posunuto blíž cestě kolem Monte školky Lužická. 

k) Žádáme Odbor dopravy o zařízení vyčištění dešťové kanalizace na ul. Jihoslovanské 
na straně u zásobárny od prodejny řetězů. Kontaktní osoba za KMČ paní Musilová, 
Jihoslovanská 5. Olomouc 



l) Stánek s dětským oblečením na Janského byl 9. 5. 2012 umístěn u laviček u 
plakátovací plochy a tyto používal prodejce pro své účely. Stánek nestál podle dipozic 
v povolení. Stavební úřad je povinen vydávat potvrzení, které by měl mít prodejce u 
sebe. 

m) KMČ navrhuje: přejmenovat tramvajové zastávky Prior ( když už Prior neexistuje ) a 
Koruna na společný název U svatého Mořice. 

n) Paní náměstkyně primátora s námi probrala problematiku našeho sídliště a náš způsob 
zápisů a sdělila nám, že vyřešení připomínek probíhá okamžitě. Termín vyřízení záleží 
na počtu odborů, kterými má připomínka projít, proto může vyřízení trvat déle.   

o) 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 13. června 2012 v 18.00 hod. v ICM DDM 
Janského. 

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


