
Zápis ze sch�ze KM� �. 2O Olomouc - Povel ze dne 8. 8. 2OO7 
 
P�ítomni: p Vlach, Mgr. Dosoudilová, pí. Michlová, PaedDr. Žáková, Ing. Hor�i�ka, p. 
Ve�e�a, Mgr. Ž�rková, p. Jan�ík, pí. Machalí�ková 
 
 
1. Projednání žádosti o odprodej pozemku Finská 4 nájemci-komise nemá námitek 
 
2. Lavi�ky naproti Alberta budou dle sd�lení magistrátu m�sta umíst�ny TSMO co nejd�íve 
 
3. Na našem sídlišti vzr�stají problémy s bezdomovci, M�stská policie se snaží problémy �ešit 
 
4. KM� se ptá v jakém stavu je oprava silnice Hezrovského u podchodu na tramvaj 
Pionýrská- velmi úzká silnice dle vyjád�ení p. Zívaly z TSMO p�i poch�zce havarijní stav 
 
5. Projednání po�adí akcí KM� 20 do návrhu rozpo�tu na rok 2008: 
 

Jako 1. jsme za�adili akci 1137/07 - vybudování chodníku Jánského - Pionýrská 
slíbeno p. primátorem p. Ve�e�ovi 
2. jsme za�adili akci 0984/02 - rozší�ení parkovišt� Kischova - zpracována PD 
3. jsme za�adili akci 1136/07- rekonstrukce a vybavení d�tského h�išt� Sienkiewiczova 
4. jsme za�adili akci 1140/07 - vybudování p�íst�ešku na zastávce Hotelový d�m 
5. jsme za�adili akci 1141/07 - vybudování zastávkových záliv� zastávka U K�íže 
6. jsme za�adili akci 1139/07 - rekonstrukce chodníku a zelen� Zenit - ZŠ Nedv�dova 
7. jsme za�adili akci 1143/07 - rekonstrukce chodníku Tolstého ul.mezi �. 16 - 38 
8. jsme za�adili akci 1142/07 - vybudování parkovišt� s p�í�ným stáním u Nešporava 8 
9. jsme za�adili akci 1138/07 - zastávkový záliv U Botanické zahrady sm�r Centrum 
10. jsme za�adili akci 1144/7 se zm�nou na rekonstrukci chodníku Schweitzerova od 
domu �. 2 po ulici Velkomoravskou ( sudá strana ) místo budování chodníku 
vyšlapaného v tráv�, 2 m od stávajícího chodníku V K�ovinách 2 - Schweitzerova 
 
 

6. Obyvatel�m sídlišt� se nelíbí, že autobus �. 111 jezdí o prázdninách jen o víkendu – když v 
lo�ském roce jezdil i v pracovní dny o prázdninách - dotaz na odbor dopravy a DPMO a. s.. 
 
7. Radni�ní listy chodí se zpožd�ním, nebo v�bec. Dne 27.7.2007 vyšly Radni�ní listy, ve 
kterých jsou uvedeny úpravy autobusových linek MHD 10, 12, adt. s ú�inností od 1.8.2007. 
Jenže tyto Radni�ní listy do našeho rajonu v�bec nejsou doru�eny, pouze v ulici p�edsedy 
KM� až po telefonické žádosti na MMOl. ale doru�eny až 5.8.2007. Když by se n�kdo cht�l 
zú�astnit akce na Horním nám. již 2.8.2007 tak se to nedozví, protože Radni�ní listy p�išly 
pozd�. P�itom jejich vydávání stojí p�kné peníze.Je pot�eba zajistit jejich v�asnou distribuci 
do domácností a tuto kontrolovat, aby se nevyhazovaly rovnou do sb�ru. 
 
 
 
               Zapsala D. Machalí�ková - tajemnice 
 
    Schválil: J. Jan�ík - p�edseda KM� 20 


