
 

Zápis č. 5 

z jednání KMČ č. 20 Olomouc - Povel ze dne 13.5. 2015 

 

 

 

1. Prezentace : předsedkyně KMČ zahájila schůzku v 18,00 

 

Přítomni : předsedkyně paní Janečková, paní Mgr. Žůrková, 

paní PaedDr. Žáková, pan Popelák, pan PhDr. Machalíček, 

tajemník  pan Jančík, paní Matysová, paní Mgr. Batlová, pan 

Stavinoha, paní Horáková 

 

Omluveni : pan Mgr. Rak 

 

Hosté : p. Rozsypal - MPO, pí. Novotná - policie ČR, p. 

Nakládal 

 

2. Jednání : 

Paní Janečková přivítala všechny přítomné a sdělila , že dle 

bodu č. 8 Jednacího řádu KMČ je komise v počtu 10 

přítomných členů usnášeníschopná.  

 

3. Informace MPO 

Městská policie Olomouc na základě  žádosti SVJ 

Heyrovského 13,15,17 Olomouc  a zápisu KMČ č. 4 realizuje  

umístění kamer pro větší bezpečnost občanů. 



4. Napadení pana "xy" v dopoledních hodinách v 

prodejně potravin 

Komisi byla přednesena stížnost na chování nepřízpusobivých 

občanů, kteří napadli našeho spoluobčana v prodejně potravin 

při nakupování. Za úvahu stojí umístění heren v blízkosti 

základní školy, kde se agresivní party shlukují a napadají 

obyvatele sídliště. Komise znovu otvírá otázku nerealizovaného 

požadavku z roku 2014 na zrušení heren na sídlišti Povel.  

  

5. Revitalizace sídliště 

Komise žádá o napojení parkovacích míst Heyrovského 

10-12 na novou komunikaci. V této etapě sice napojení není 

zahrnuto, ale hrozí nebezpečí, že auta budou z tohoto 

parkoviště přejíždět přes stezku pro chodce. Požadavek bude 

projednán s odborem investic. 

Komise navrhuje a žádá o pojmenování nově vznikající spojky 

(ulice) Janského - Heyrovského názvem Joklova ulice. (prof. 

Jan Jokl - sólista a sbormistr Pěveckého sdružení 

moravských učitelů v Olomouci , žil v letech 1916-1992). 

 

6. Návštěvy u jubilantů 

Komise informuje, že gratulace a návštěvy našich vážených 

spoluobčanů jubilantů  budou i v dalších měsících opět 

provádět paní  Mgr. Batlová a paní Mgr. Žůrková. 

 

7. Letní slavnost  

Komise informuje, že se budeme účastnit slavnosti a 

sportovního odpoledne se zákaldní školou Heyrovského dne 25. 

června 2015 - budou vydány informační letáčky. 

 



8. Pořadavek na Technické služby 

Na kontejnerech pro komunální odpad v blízkosti zastávky MHD 

Povel škola se objevují komerční inzeráty. KMČ žádá TS o 

pomoc a jejich odtranění. 

 

9. Krádež a devastace hřiště Lužická ulice - požadavek na 

MPO 

KMČ žádá o preventivní umístění kamer - vnitroblok 

Sienkiewiczova - byl již učiněn pokus o zcizení zařízení. 

 

10. Ukončení :  

Předsedkyně KMČ ukončila schůzku v 19,00 hodin 

 

 

 

 

Zapsala : PaedDr. Sylva Žáková Schválila : Ivana Janečková 

 

 

 

 

 

 


