
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 

Zápis ze schůze dne 12. 11. 2014 

 

I. Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 12. 11. 

2014 v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II. Presence 

Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, p. Bak, p. Karásek, pí Matýsová, p. Večeřa, 

pí Michlová, p. Machalíček, pí Žůrková, pí Horáková pí Musilová, p. Martiňák, 

Omluveni: pí Janečková 

Hosté: p. Spáčil, p. Rozsypal – MPO, pí Novotná – PČR, 

III..Program 

Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 

a) KMČ dostala na vědomí změny jízdních řádů MHD od 14. 12. 2014. Budou změny 

názvů následujících autobusových zastávek:  

MŽ, nový závod – nově Řepčín železárny 

MŽ, starý závod – nově Řepčín, Máchova 

Topolany, č. 73 – nově Topolany, Bílkova 

Hraniční – nově Nová Ulice 

Autobusová linka 111 bude v roce 2015 v provozu v pracovní dny 4. 5. – 25. 9. 2015 a 

ve dnech pracovního klidu od 4. 4. - 28. 9. 2015 

Autobusová linka 13 bude rozdělena na linku 13 v úseku Hl. nádraží – Šlechtitelů a 

linku 31 v úseku Hl. nádraží – Týneček 

Autobusová linka 24 pojede nově jako okružní linka v trase Nová Ulice – 

Technologický park – Nedvězí – Slavonín, KOVO – Nová Ulice 

Autobusová linka 42 nově vedena Nová Ulice – Tyfloservis – zastávky v areálu FN – 

Fakultní nemocnice ( zast. Na Brněnské ) - Pionýrská –Nová Ulice. Hlavní přestup 

z tramvají je plánován na zastávce Nová Ulice. 

Dále bude úprava JŘ nočních autobusových linek 50, 51, 52 s ohledem na příjezdy a 

odjezdy vlaků. 

b) Od 1. 11. 2014 jezdí nově k nákupnímu středisku Olympia místo linky 60 dopravce 

ARRIVA linka 61. 

c) Obdrželi jsme žádost o prodloužení intervalu pro chodce na křižovatce 

Velkomoravská - Schweitzerova u Lidlu. Předáno na MMOl. 

d) Pan Minář poslal fotografie překopu ul. Janského. Postoupeny odboru dopravy, dosud 

neopraveno. 

e) 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: Máme námitku proti povolení prodeje ponožek u Alberta na Janského na rok 

2015, protože předpokládáme pokračování 3. etapy revitalizace sídliště. 

Pacht pozemku na Schweitzerové ul. – KMČ nemá námitek pokud pacht nebude vadit 

při stavbě další etapy tramvajové trati do Slavonína. 

V. Termín příští řádné schůze středa 10. prosince 2014 v 18.00 hod. v ICM DDM  

Janského. 

 

 

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


