
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�ze dne 8.10.2008 

 
I. Zahájení 

KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 8.10.2008 
v ICM v p�ízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II. Presence 
P�ítomni: p. Jan�ík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, Ing. Hor�i�ka, pí. Machalí�ková, p. 
Vlach, pí Musilová, pí Michlová, p. Ve�e�a 
Omluveny: Mgr. Ž�rková, Mgr. Dosoudilová 
Hosté:stržm. Benýšek, stržm. Hanus – MPO 
 

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

a) Komise se zabývala osobními aktivitami Mgr. Ž�rkové, která psala dopis do Dopravní 
komise MMOL. Úpravy tras autobus� bylo pouze stanovisko její a její dcery a nikoliv 
stanoviskem naší KM� �. 20.  

b) Požadavek KM� je, aby m�stská autobusová linka 111 ve dnech pracovního klidu 
nekon�ila v p�íštím roce provoz již 28.9., ale byla provozována až do doby zm�ny 
�asu z letního na zimní ( tj. do konce �íjna 2009 – tj. o 8 dní jízdy navíc ) nebo� i 
v �íjnu se dá ješt� jet na Sv. Kope�ek na výlet a do ZOO. 

c) Po zrušení služebny M�stské policie na Janského ul. nejsou strážníci MPO na našem 
sídlišti tém�� vid�t. KM� je tímto stavem znepokojena. Navíc zde v sídlišti nebyly 
odstran�ny ukazatele na stanovišt� MPO, což mate ve�ejnost. Když zde není služebna, 
žádáme o jejich odstran�ní. 

d) Pan Jaroslav Kvapil z Heyrovského 4 nám poslal dopis, ve kterém požadoval nap�. 
aby se školáci po škole mezi 12 a 15 hodinou hlu�n� nebavili u ZŠ Heyrovského, aby 
u Alberta nešt�kali psi atd. P�estože byl pan Kvapil pozván na sch�zi naší KM�, 
nep�išel, takže nebylo možné s ním celou stížnost probrat a v�ci si vysv�tlit, co tím �i 
oním myslí. Nic z toho co uvedl nenarušuje no�ní klid ani chod sídlišt�. 

e) Magistrát m�sta Olomouce požádal o spolupráci p�i pasportizaci zelen� – KM� se 
bude podílet. 

 
IV. Pošta:  

a) KM� nesouhlasí s pronájmem pozemku �. 460/1 panu Ji�ímu Švestkovi pro umíst�ní 
reklamního panelu, nebo� tento by zavazel �idi��m ve výhledu na Brn�nskou ul. p�i 
vyjížd�ní z Polské. 

b) KM� souhlasí s pronájmem  pozemku �. 350/4 o vým��e 4m2 pro SVJ V K�ovinách 
4, Olomouc za ú�elem vybudování zast�ešení schodišt� domu. 

c) KM� bere na v�domí povolení z�ízení p�ípojky IS u domu Schweitzerova 32. 
 

V. Termín p�íští sch�ze st�eda 12. listopadu 2008 v 18.00 hod. 
 

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


