
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 12. 12. 2012 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 12. 12. 
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 Horáková, pí Janečková, Mgr. Žůrková, pí Michlová, p. Machalíček 
Omluven: p. Karásek 
 
Hosté: p. Stanislav, p. Spáčil – MPO, p. Martiňák – člen výboru SVJ Jeremiášova 22, Ol. 
 
Program 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 
a) Pan Martiňák se přišel zeptat, jak lze postupovat proti bydlícímu, narušujícímu 

občanské soužití v domě. Odpovídala mu pí Michlová a příslušníci MP a byl mu 
vysvětlen postup řešení až po případné projednání v Přestupkové komisi MMOl. 

b) KM Č 20 Povel žádá, aby v novém Tržním řádu, byla z tržních míst na Povelu 
vyřazena lokalita č. 7 Janského a lokalita Nedvědova. Tyto lokality prochází 
revitalizací a nechceme do zkulturněné, opravené pěší zóny pouštět trhovce, aby nám 
zde svými vozidly ničily opravené chodníky a novou zeleň. Do klidové pěší zóny, dle 
našeho názoru, hrozné trhovecké stánky nepatří.   

c) Zajištění prořezání mirabelek u domů Jeremiášova 12 a 14 - bude provedeno do 31. 3. 
2013. Ořešáky u cesty kolem Hotelového domu – jsou na pozemku patřícím Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. MMOl bude s tímto úřadem jednat o 
nápravě.  

d) Urgujeme odstranění květináčů u domu Janského 2 až 6, Olomouc. Zatím se k tomuto 
nikdo nevyjádřil, ani se nic nestalo. 

e) Žádáme odbor ŽP – odpady, pana Ing. Swaczynu, o zajištění umístění kontejneru na 
elektroodpad, do některého nově opraveného kontejnerového stání – např. na ul. 
Heyrovského, a o sdělení, kde je kontejner umístěn  

f) Děkujeme TSMO za to, že údržbu komunikací a chodníků na našem sídlišti 
s nástupem zimy dobře zvládají. 

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: Nedošla pošta k vyřízení – pouze na vědomí. 
 
IV.  Termín příští řádné schůze středa 9. ledna 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
Přejeme všem obyvatelům sídliště krásné Vánoce, veselého Silvestra, mnoho zdraví, 
štěstí, úspěchů a osobní pohody do roku 2013 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


