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Zápis ze schůze KMČ POVEL za prosinec  13.12.2006 
 
Prezence: Žůrková Diviš    za MP: Urban 
  Jančík  Dosoudilová  host: Bašus Václav SA508 
  Vlach  Machaličková   Schweitzerova 66,68 
  Žáková Musilová 
 
Nedostavili se: Příborský, Svrchokrylová, Augustin, Kadlec, Živělová, Maceják 
  
Program schůze: 
  1/  Navštívil nás pan Bašus, aby požádal o podporu KMČ Povel ve věci žádosti oplocení 
pozemku u jejich domu Schweizerova 66,68. Scházejí se tam výrostci, sprayeři, mladí 
narkomané a chuligáni a ničí jim jejich nově opravovaný dům. Komise doporučuje městu 
žádosti vyhovět. 
 
  2/  MP nabízí stavebnímu družstvu SA508 pomoc umístěním mobilní kamery na jejich 
panelák, aby na dispečinku sledovali 24 hodin denně pohyb v okolí jejich domu.  
 
  3/  Přechody:  

 
Velkomoravská u čerpací stanice Schell – před přechod nutno umístit zpomalovací 
prahy, aby se doprava zpomalila. Stávající stav je neúnosný.  
 
Heyrovského u školy – děti se brouzdají vodou na přechodu, je nutno v tomto místě 
ulici odvodnit, vyčistit kanály. Situace je v tomto místě obtížně řešitelná. Rodiče vozí 
děti do školy autem z celé Olomouce. Vozovka je obestavěna parkujícími automobily. 
Je tam ráno zácpa. Snad by pomohlo zjednosměrnění?  

 
  4/  Korespondence z magistrátu. 
 
  5/  Celé léto byl rozkopán dvouproudový chodník od Zenitu ke škole Nedvědova z důvodu 
pokládky horkovodů až ke sklepům domů. Sotva ho stavaři dali do pořádku a oseli novou 
trávou, tak firma Lanex s.r.o. ho rozjezdila při dovozu materiálu ke stavbám (zateplování 
omítek na kpt. Jaroše, H.Malířové a Nedvědovy.  Prosím reklamujte chodník včetně 
středového travnatého pruhu. Lanex to musí dát po sobě do pořádku.  
 
  6/  Paní Machaličková a paní Žáková prošli sídliště a zkontrolovaly, kde svítí či nesvítí VO. 
Požadavky na opravu zasílám na TSMO.  
 
  7/  Anketa města: kdo je ochoten dále pokračovat v práci v komisi městské části Povel. 
 
  8/  Plán činnosti na další kalendářní rok, odměny za 2/2 2006. 
 
 
 
      Zapsala  předsedkyně D. Žůrková 

dagmar.zurkova@email.cz  tel.:585 431 871 
 
 



 
Plán schůzí na rok 2007 

 

 
leden  10.01.2007 
únor  07.02.2007 
březen  07.03.2007 
duben  04.04.2007 
květen  09.05.2007 
červen  13.06.2007 

    
mimořádná schůze v hospůdce Radegast  8.8.2007   investiční priority 
 

září   05.09.2007 
říjen  03.10.2007 
listopad  07.11.2007 
prosinec  12.12.2007 
 

 
 
Schůze jsou veřejné a konají se vždy ve středu v 18:00 
hodin v DDM (bývalé jesle) v prvním patře v Olomouci 
– Povelu  na Jánského ulici.  Předsedkyní je 
Mgr. Dagmar Žůrková, tel.+záznamník: 585 431 871 
mail: dagmar.zurkova@email.cz 
 
 

 
 
 
 


