
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�ze dne 9.1.2008 

 
I. Zahájení 

KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 9.1.2008 
v DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II. Presence 
P�ítomni: p. Jan�ík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, Ing. Hor�i�ka, pí. Machalí�ková, p. 
Ve�e�a, Mgr. Dosoudilová, pí Musilová, p. Vlach 
Nep�ítomni: pí Michlová, mgr. Ž�rková 
Hosté: pí Vajnarová, Ing. Vrážel, strážmistr Koutný, strážmistr Dokoupil (MPO) 

III. Program 
a) Pan Ing. Vrážel p�išel požádat o stanovisko k pronájmu �ásti pozemku za ú�elem 

z�ízení parkovacího stání p�ed svým domem. KM� souhlasí s pronájmem pozemku.  
b) Opakovaná stížnost paní Vajnarové na projížd�ní aut po chodníku za domy Jánského 

16 – 18, Olomouc Bylo �ešeno již 12.12.2007 – p�edáno MP Olomouc. Doporu�ujeme 
osazení kovových sloupk� na zamezení ježd�ní aut p�es chodníky a ohrožování 
chodc�,  

c) Zástupci MPO upozor�ují na možnost umíst�ní mobilních kamer na našem sídlišti 
s možností p�ipojení t�chto kamer na elekt�inu. Rádi využijeme tuto možnost. 

d) U p�echodu pro chodce na ul. Brn�nská k Velkomoravské ( u Hotelového domu ) stále 
chybí dopravní zna�ka P�echod pro chodce. P�esto, že se jedná o silnici 1. t�ídy a 
nepat�í do správy TSMO, prosíme velice o umíst�ní této dopravní zna�ky nebo� je to 
p�echod za rohem a vodorovné zna�ení není dostate�n� viditelné a je to také sou�asn� 
hlavní p�ístupová cesta p�šky z m�sta do sídlišt� a neradi bychom, aby zde n�koho 
p�ejelo auto p�i jízd� od Brna na Ostravu. Tato dopravní zna�ka tam d�íve bývala, než 
ji n�kdo ukradl. P�esto, že tato silnice nepat�í do správy TSMO, mohl by Odbor 
dopravy MM Olomouce na�ídit její umíst�ní, bude to jednodušší �ešení než si dlouho 
dopisovat se Správou silnic a dálnic a p�itom zde m�že zem�ít �lov�k. 

e) Upozor�ujeme na rostoucí kolonii bezdomovc� v maringotkách na pozemku na rohu 
ulic Schweitzerova – Slavonínská. 

f) Pod�kování TSMO za zvládnutí odvozu komunálního odpadu z našeho sídlišt� b�hem 
Váno�ních svátk�. Ale od doby co jsou ke kontejner�m vyhazovány použité váno�ní 
stromky je zatím nikdo nesvážel a na tyto odložené stromky se nabaluje voln� se 
povalující odpadky u popelnic. Je pot�eba tyto stromky pravideln� odvážet, aby se 
nastaly základem skládek mimo kontejnery. 

IV. Pošta: Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu pozemku za ú�elem z�ízení parkovacího 
stání pro p. Ing. Václava Vrážela – KM� souhlasí s pronájmem. Pan Ing. Vrážel sd�lil, 
že si parkovací stání z�ídí na vlastní náklady. Kdyby nep�išel na sch�zi KM� a 
nepožádal o stanovisko, tak bychom to ani nev�d�li, nebo� dopis na Majetkoprávním 
odboru byl vyhotoven již 20.12.2007, ale z MM Olomouce odeslán až 10.1.2008 a na 
adresu p�edsedy KM� došel 11.1.2008. Nevíme, kde pošta z MM tak dlouho vázne. 
Kdyby Ing. Vrážel nep�išel, byl by dopis projednáván až na další sch�zi KM�, protože 
p�išel po termínu jednání. 

V. Termín p�íští sch�ze st�eda 13. února 2008 v 18.00 hod. 
 
 

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


