
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL 

Zápis č. 11 /2015 ze dne 11. 11. 2015 

 

1. PREZENTACE : 

 

Přítomni : paní  Janečková – předsedkyně, paní Mgr. Žůrková,  

pan Popelák, pan Jančík – tajemník, paní Matysová,  paní 

PaeDr. Žáková, pan PhDr. Machlíček, paní Horáková, pan 

Stavinoha 

Nepřítomni : pan Mgr. Rak, paní Mgr.     Batlová 

Hosté :  MP –  pan Rozsypal a pan Spáčil 

pan Jan Snášel, pan Jan Čmiel 

2. JEDNÁNÍ : 

Paní Janečková přivítala všechny přítomné a sdělila, že dle bodu 

č. 10 Jednacího řádu KMČ je komise v počtu 9 přítomných 

členů usnášeníschopná. 

 

3.  REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ : 

Komise informuje, že akce je dokončena, jen ještě dojde 

k osazení komunikace odpadkovými koši. 

  

4. 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. 

 



5. DOTAZ NA MP OLOMOUC 

Jeden z hostů vznesl následující podněty a dotazy na MP Ol : 

- množí se vybírání papíru z modrých kontejnerů, 

určených na  recyklaci  

- dále znepříjemňuje život občanům vylepování reklam za 

skla aut – info MP – není vyhláška, občané mohou tuto 

iniciovat 

- auto Favorit stojí přibližně rok na Schweitzerové ulici, 

naproti hasičům – info MP – již se řeší s majitelem  

- omezení nákladní dopravy po sídlišti – ruší noční klid, 

velký počet vjezdů autoškol a nákladních automobilů 

 

6. ŽÁDOST NA MMOL – DOPRAVNÍ ODBOR – P.ING. 

KMONÍČKOVÁ 

Komisi byla přednese žádost od hosta na zbudování 

retardéru pro snížení rychlosti vozidel na ulici Jeremiášova, 

naproti Billy. Tato žádost byla již neúspěšně podána a řeší se 

od roku 2014. 

 

7. ŽÁDOST NA MMOL – ODBOR DOPRAVY a DMPO – 

LINKA 111 

Komisi byl vznesen návrh na rozšíření počtu autobusových 

linek 111  - komise tedy žádá přidání kurzu č. 2 tak, aby 

interval na lince byl 30 minut ve dnech pracovního klidu 

na sídliště Povel. Nestačí kapacitně, zejména z důvodu pro 

rodiče s dětmi.  

 

 



8. POŽADAVEK NA TS 

Komisi byl zaslán návrh na akutní opravu a zakrytí 

odvodňovacího pruhu před vstupem do podchodu u 

tramvajové zastávky Pionýrská pod svahem. Stal se tam 

opakovaně vážný úraz dítěte.  

9. NOVINKY PRO SENIORY PŘI CESTOVÁNÍ MHD 

Senioři nad 70 let – snížení Senior pasu pro MHD – na Kč  

20,- za rok  - původně 300,- 

Zavedení Kapka pas – pro držitele zlaté Janského plakety 

– dárci krve – 300,- za rok 

 

10. NÁVRH NA LOKALITU ÚMÍSTĚNÍ PRO SBĚRNÉ 

SOBOTY V ROCE 2016 

Komise podala návrh pro rok 2016 na realizaci dnou sběrných 

sobot a to v lokalitě : 

1 x na roku ulice Sienkiewiczové a Lužická 

1 x na roku ulice V Křovinách a Schweitzerova 

 

 

Komise byla ukončena v 18.40 

 

Další schůzka KMČ bude n e v e ř e j n á dne  9. 12. 2015 

v 18,00 v restauraci Radegast Olomouc 

 

Zapsala : Paeddr. Sylva Žáková Schválila : Ivana Janečková  

 

e-mail : ivana.janeckova@olomouc.eu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


