
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�zky 

13.6.2007 
 

I. Zahájení 
KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 13.6.2007 
v DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II. Presence 
p. Jan�ík, Mgr. Dosoudilová, n pí. Michlová,  p. Vlach, Mgr. Ž�rková, PaedDr. Žáková, 
pí. Matysová, pí. Machalí�ková 
npor. Mgr. Balut (Policie �R) 
strážmistr Schneider, strážmistr Hanus (MPO) 
 

III. Program 
a) npor. Mgr. Balut podal informaci o situaci v oblasti kriminální �innosti na sídlišti 

Olomouc – Povel, 
b) obyvatelé domu na ulici Jeremiášova 10 a 12 žádají o odstran�ní dvou lavi�ek p�ed 

tímto domem – komise nemá námitek, bude p�edáno Ing. Št�pánkové, odbor životního 
prost�edí MmOl, 

c) dne 31.5.2007 se p�edseda zdejší KM� p. Jan�ík zú�astnil sch�zky se zástupci TSMO 
a.s. – p�edpokládaný postup oprav: 
Oprava chodníku H. Malí�ové 2 až 10 v realizaci 
Oprava silnice u podchodu tramvaje Pionýrská - v p�ípravném �ízení 
Osazení lavi�ek p�ed Alberta Janského -zaurgovat u Ing. Št�pánkové 
Nát�ry a opravy ve�ejného osv�tlení - dokon�ení do 31.8.2007 
P�edseda KM� p. Jan�ík prošel všechny problematické úseky našeho obvodu dne 
5.6.2007 s p. Zívalou z TS Olomouc, který si naše pot�eby vyfotil a p�islíbil jednání k 
opravám. P�edseda p. Jan�ík bude kontrolovat a upomínat. 

d) �len KM� p. Marek Maceják nebude moci dále pracovat v komisi z d�vodu st�hování 
v pr�b�hu 3. �tvrtletí 2007 mimo Olomouc . Komise navrhuje RMO jeho vým�nu za 
pí. Musilovou Vlastu, bytem Jihoslovanská 5, Olomouc. 

e) Žádáme, v souvislosti se zrušením p�echodu pro chodce u benzinky na 
Velkomoravské, aby byla v�nována pozornost náhradní p�ístupové trase k tramvaji 
pod nadjezdem u Hotelového domu a p�echod�m p�es nájezdové rampy na viadukt a 
p�echodu p�es ulici Polskou na trase k tramvajové zastávce Wolkerova. Zrušení 
p�echodu bylo slíbeno �editelem TS na tiskovce Ol.Dne do konce �ervna 2007. 

 
IV. Pošta: vy�ízení došlé pošty na KM�: souhlas pro REA CZ s.r.o., nesouhlas pro 

prodejnu Erotic City. 
 

V. Termín p�íští sch�ze 
P�íští sch�ze se bude konat 8.8.2007 - investi�ní priority roku 2008, �ádná p�íští sch�ze 
dne 5.9.2007 v 18.00 hod.. 
 
 

 
Zapsala: pí. Machalí�ková 

 
Schválil: p. Jan�ík 


