
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�ze dne 7.11.2007 

 
I. Zahájení 

KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 7.11.2007 
v DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II. Presence 
P�ítomni: p. Jan�ík, Mgr. Ž�rková, pí. Michlová, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, Ing. 
Hor�i�ka, pí. Machalí�ková, p. Ve�e�a, Mgr. Dosoudilová, pí Musilová 
Nep�ítomni: p. Vlach 
Hosté: strážmistr Raš�ák, strážmistr Zahradní�ek (MPO), pprap. Jakša (Policie �R) 

III. Program 
a) Na �íjnovém zasedání RMO byla místo pana Macejáka zvolena staronovou �lenkou za 

KM� paní Vlasta Musilová, kterou p�edseda pan Jan�ík mezi námi p�ivítal.  
b) Urgujeme ost�íhat ke�e u zastávky Pionýrská pro p�ím�stské autobusy a linku 10 sm�r 

centrum, to je chodník z náspu dol� do podchodu na tramvaj Pionýrská. Za domem 
Nešporova 8 u bývalých pískoviš� požadujeme pokácet suchý strom. 

c) Otev�ení nové západní �ásti obchvatu Olomouce neulevilo ulicím Velkomoravská, 
Foersterova a Albertova protože �idi�i nákla�ák� jezdí po pam�ti a na obchvat nap�. u 
Globusu na kruhovém objezdu odbo�í tak každý 6 kamion. Žádáme Magistrét m�sta 
Olomouce, aby vstoupil do jednání s �editelstvím silnic a dálnic ohledn� úpravy 
dopravního zna�ení obchvatu ( nap�. jeho výrazn�jším ozna�ením a p�ípadným 
snížením tonáže vozidel na bývalém vedení hlavního tahu na Ostravu a Brno a zp�t na 
Hradec Králové) tak, aby se odstranil tranzit nákladních vozidel p�es olomoucká 
sídlišt� a ud�lalo se n�co i pro naše životní prost�edí. 

d) Obyvatelé ulice Jánského 16 si st�žují, že v jednom z byt� ve 12. pat�e se scházejí 
drogov� závislí a znep�íjem	ují život obyvatel�m v dom�. Žádáme o pomoc Policii 
�R. 

e) V dom� Heyrovského 35 byl z d�vodu opravy domu vybudován provizorní vchod do 
domu. Stavební úpravy jsou již ukon�eny, staveníšt� odstran�no, ale dosud nebyl 
odstran�n zadní provizorní vchod do domu. Žádáme Stavební odbor na MM Olomouc, 
aby zjednal nápravu tohoto stavu, který po ukon�ení stavebních prací trvá. N�kte�í 
obyvatelé tohoto domu tento vchod, který m�l být odstran�n využívají a vyšlapávají 
cesty v trávníku za tímto domem. Žádáme, aby Stavební odbor vyzval vlastníka domu 
- Stavební bytové družstvo U Kovárny, aby tento poz�statek stavby odstranil, tak jako 
odstranil ostatní za�ízení staveništ�. Žádáme o zprávu do kdy bude vchod odstran�n. 

f) Komise navrhuje z�ízení 4.výv�sky u Zenitu v míst� výv�sky programu kina na ul. 
Nedv�dové. 

g) Komise provedla odsouhlasení plánu sch�zí na rok 2008 
IV. Pošta: Dle došlé pošty bude proveden do�asný zábor ve�ejného prostranství pro 

postavení lešení u dom� Kischova 2 až 6 a Kpt. Jaroše 7 až 13 z d�vodu zateplení dom� 
se prodlužuje. 

V. Termín p�íští sch�ze st�eda 12. prosince 2007 v 18.00 hod. 
 
 

Zapsala: pí. Machalí�ková      Schválil: p. Jan�ík 


