
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�ze dne 11.6.2008 

 
I. Zahájení 

KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 11.6.2008 
v ICM 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, pí Michlová, Mgr. Ž�rková 
Nep�ítomni: p. Vlach 
Hosté: p. B�ezina za DDM, stržm. Vysloužil - MPO 
 

III. Program 
Komise se zabývala podn�ty ob�an� týkajících se našeho sídlišt�: 

a) P�i stavb� rodinného domku na ul. Schweitzerova 32 stavebník svojí stavební �inností 
poni�il chodník. Žádáme, aby p�i kolaudaci bylo dohlédnuto aby chodník na sv�j 
náklad opravil. Na kontrole byl z MMOl p. Nantl, dosud nemáme výsledek kontroly.. 

b) Parkovišt� za zdravotním st�ediskem Janského bude vyzna�eno 1x místo pro invalidy 
a dále vyzna�ena jednotlivá stání pro automobily. Na projektu se na základ� místního 
šet�ení dne 5.5.2008 pracuje.  

c) Na ul. Schweitzerova mezi kašnou u Zenitu a ul. Hole�kovou p�ed paneláky 
požadujeme opravit dlažbu chodníku, jsou na n�m tkzv. klapa�ky. 

d) Na kanálové vpusti na rohu ulic Ibsenova a Jihoslovanská chybí poklop, žádáme o 
okamžité dopln�ní. 

e) Žádáme spolu s DDM Janského vedení MP Olomouc o umíst�ní p�enosné kamery do 
areálu DDM a žádáme o zvýšený dohled strážníky MP na DDM Janského po dobu 
školních prázdnin tak, aby zde nedocházelo k vandalismu, ni�ení a krádežím majetku 
DDM. 

f) P�ed domem Jeremiášova 14 je poškozená lavi�ka, žádáme o opravu. 
g) Komise žádá odpov�dné pracovníky MMOl o kontrolu záboru ve�ejného prostranství 

pro p�edzahrádku p�ed Relaxem na Janského ul., p�i provozu brání v jízd� ko�árk�m 
Povolení p�edzahrádky Relaxu se nám nelíbí, nikdo se nás na náš názor neptal, KM� 
20 by s povolením této p�edzahrádky nikdy nedala souhlas. Vyložen� tady zavazí. 

h) MMOl nechá na našem sídlišti opravit zanedbané d�tské h�išt� ve vnitrobloku 
Kischova – Nedv�dova. Dále bylo p�islíbeno dopln�ní h�išt� Kpt. Jaroše o 2 houpa�ky 
a h�išt� Sienkiewiczova o 2 pružinová houpadla.  

i) K dnešnímu dni byly provedeny opravy chodníku od kašny u Zenitu k tramvaji, 
umíst�ny 2 sloupky v chodníku za domem Janského 18 – dle požadavku ob�an� 
k zamezení ježd�ní aut po chodníku. 

j) MPO byla upozorn�na na parkování aut na chodnících a zelených plochách po sídlišti. 
IV. Pošta: Žádná pošta k vy�ízení nedošla. 
V. Termín p�íští sch�ze st�eda 13. srpna 2008 v 18.00 hod. – investi�ní priority  

 
�ádná sch�ze bude ve st�edu 10. zá�í 2008 v 18.00 hod. v Informa�ním centru 
mládeže v p�ízemí DDM Janského Olomouc 
 

P�ejeme všem ob�an�m obvodu KM� 20 – Povel krásnou dovolenou 
Zapsala: pí. D. Machalí�ková      Schválil: p.J. Jan�ík 


