
 

           KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL  
 
                       Zápis č. 9 /2016 ze dne 14. 9. 2016  
 

                                        e-mail : kmc20@olomouc.eu  
 
 
1. PREZENCE :  
Přítomni : pan Popelák, pan Jančík – tajemník, paní PaedDr. 
Žáková, paní Horáková, paní Matysová, paní Mgr. Batlová, paní 
Mgr. Žůrková, pan Nykodým, pan Stavinoha, pan Mgr. Rak 
 

Nepřítomni : paní Janečková,  pan PhDr. Machalíček – 
omluveni 
 
Hosté: PČR paní Bergmannová, MPO pan Spáčil, občané paní 
Baburová a pan Bednář  
 
2. JEDNÁNÍ :  
Po zahájení a přivítání všech přítomných pan tajemník komise 
sdělil, že je komise dle bodu č. 10 Jednacího řádu KMČ v počtu 

10 přítomných členů usnášeníschopná. 
 
3. DOŠLÁ POŠTA – Žádost o sdělení stanoviska ke směně 
pozemku mezi statutárním městem Olomouc a společností 
STAFOS-REAL pro revitalizaci sídliště. KMČ 20 souhlasí. 
 
4. DOŠLÁ POŠTA - Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 
nemovitých věcí a to část pozemku parc. Č. 350/6 o 
výměře 960 m2 za účelem výstavby dvou rodinných 
domů – KMČ 20 zásadně nesouhlasí všemi hlasy z těchto 

důvodů: Předmětný pozemek se nachází na rohu ulic Finská a 
Kpt. Jaroše. Z důvodu stavby by byly vykáceny stromy a keře 
rostoucí na tomto pozemku, dále by došlo k zrušení cca 10 
parkovacích stání, vzniklých v revitalizaci sídliště, nutných pro 
vjezdy k rodinným domům a do dvojgaráží. Dále by zde vznikla 
4 kouřící topeniště ( 2 k vytápění domů, 2 z krbů ), která budou 
mít komíny níže než na protější straně ulice stojící nekouřící 
panelové domy. Tím se zhorší životní podmínky obyvatel, kteří 
již v uvedené lokalitě bydlí. Navíc KMČ 20 ani netušila, že 
pozemek je města, předpokládali jsme, že patří k zázemí 
bytových domů na Finské a Velkomoravské ulici. Kdybychom 
věděli, že pozemek patří městu, tak bychom jej nechali v rámci 
revitalizace doplnit - dosázet stromy a keři tak, aby zde vznikl 
parčík, ve kterém by si i nadále mohly hrát děti – v létě na 
trávníku a v zimě stavět sněhuláky. 
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5. Hosté paní Baburová a pan Bednář chtěli umístit lavičky 
podél širokého chodníku u školního hřiště. Bylo jim vysvětleno, 
že lavičky jsou v projektu revitalizace sídliště, ale Rada města 

nezařadila další etapu sídliště do plánu investic roku 
2017, nebude se proto v roce 2017 nic z revitalizace provádět.  
 

K O M I S E    I N F O R M U J E  N A Š E   

S E N I O R Y 
 
VE ČTVRTEK 13. 10. 2016 VE 14.00  SE ZA ÚČASTI PANA 
PRIMÁTORA USKUTEČNÍ NA RADNICI V OBŘADNÍ SÍNI 

V OLOMOUCI SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ (75,80,85 LET) 
 
 

N O V É   P O Ź A D A V K Y  : 
 
6.KMČ 20 žádá o ostříhání keřů a vymýcení kopřiv a lebedy na 
chodníku za domy Sienkiewiczova 1 – 7 a o zadání do plánu 
pravidelné údržby keřů a chodníku.  Jedná se o přístup 
k dětskému hřišti Sienkiewiczova – Lužická.  

 
7. KMČ 20 dostala požadavek od předsedy samosprávy SBD 
Olomouc, Heyrovského 421/35, pana Blažka, na úpravu 
spádování chodníku tak, aby jim při deštích nezatékala voda do 
sklepů a nepoškozovala jejich majetek. (U písemné žádosti jsou 
přiloženy fotografie). Žádáme Odbor správy komunikací a MHD 
o zajištění opravy spádu chodníku od nemovitosti SBD. 
Připomínáme, že i toto území je v projektu revitalizace sídliště. 
 
8. KMČ 20 sděluje, že setkání s jubilanty naší KMČ proběhne ve 

čtvrtek dne 13. října 2016 v 14.00 hodin v obřadní síni radnice. 
 
9. Požadavky do nových JŘ MHD: Žádáme na příští období 
posílení linky 111 o víkendech a svátcích o druhý 
kloubový autobus, aby se interval spojů z hodiny až hodiny a 
půl, snížil na polovinu. 
Dále žádáme, na žádost občanů, kteří pracují v lokalitě 
Lipenská a dál, aby byl na lince 10 uspíšen odjezd autobusu 
linky 10 (kurz 216) ze zastávky Gymnázium Hejčín směr Civilní 

obrana o 5 minut na čas 5.11 hodin a spoj linky 10 (kurz 119) 
odjezd ze zastávky Povel škola směr Civilní obrana uspíšen o 5 
minut na čas 5.29 hodin, to vše v pracovních dnech. 
 
Příští schůze KMČ 20 dne 12. října 2016 v 18 hodin v DDM Jánského. 
Zapsala :  PaedDr.  Sylva Žáková      Schválila :  Ivana Janečková 


