
Komise m�stské �ásti �íslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze sch�ze dne 12.11.2008 

 
I. Zahájení 

KM� �íslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou sch�zku v 18 hodin, dne 12.11.2008 
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, p. Ve�e�a, Mgr. Ž�rková, Mgr. Dosoudilová 
Omluveny: pí Michlová 
Hosté:stržm. Koutný, stržm. Rampa – MPO, pí Coufalová Jeremiášova ul. 
 

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

a) Paní Coufalová žádá o o�ez ke�� a tím i zlepšení osv�tlení mezi ul. Jeremiášovou a 
DDM Janského, kde ke�e zasahují do chodníku a obrostly lampu ve�ejného osv�tlení a 
stíní na chodník – KM� žádá o provedení o�ezu d�evin. 

b) KM� také žádá o o�ez d�evin p�ed domem Schweitzerova 80 na rohu – ke�e zasahují 
do profilu chodníku. 

c) Vítáme nové osv�tlení p�echodu pro chodce u Hotelového domu na sjezdu z ul. 
Brn�nské na Velkomoravskou. 

d) Pan Jaroslav Kvapil z Heyrovského 4 nám poslal dopis, ve kterém si op�t st�žuje na 
hluk školák� po vyu�ování u školy Heyrovského a radí nám, abychom využili 
ob�anský zákoník z d�vodu obt�žování soused� nadm�rným hlukem a šli to vy�ídit do 
školy. Panu Kvapilovi doporu�ujeme, aby si do školy zašel sám, když mu hluk d�tí 
v denní dob� tolik vadí. Možná, že jeho vnuci po škole hlu�í u jiné školy a nikdo se 
tím nepohoršuje. Hluk pat�í k mentalit� d�tí. Stížnost považujeme za zbyte�nou 
buzeraci okolí. 

e) Magistrát m�sta Olomouce v rámci projektu IPRM bude žádat peníze z EU na 
revitalizaci sídlišt� s možností využít tyto peníze i na zateplení dom� a rekonstrukci 
výtah�, stupa�ek a dalšího technického vybavení dom�. 

f) Obyvatelé Schweitzerovy ul. žádají umístit sv�telný radar na místní komunikaci mezi 
Billou a autobusovou zastávkou U Kapli�ky. �idi�i zde velmi �asto nedodržují 
povolenou rychlost a zatím zde není ani vybudovaný p�echod od zastávky do bytové 
zástavby. 

g) V rámci projednávání p�ipomínek k územnímu plánu Olomouce, žádáme o více zelen� 
v katastru našeho sídlišt� a protestujeme proti p�ipravovanému zatrubn�ní �í�ky 
Nemilanky. 

h) Na stanovišti pro sb�r komunálního odpadu Heyrovského 19 byl nov� umíst�n 
�ervený kontejner na drobný elektroodpad (fény, kalkula�ky, mixéry apod.) 

i) Byl schválen plán sch�zí KM� 20 na rok 2009 
 
IV. Pošta:  

V tomto termínu nep�išly žádné požadavky na sd�lení stanoviska KM� 
 

V. Termín p�íští sch�ze st�eda 10. prosince 2008 v 18.00 hod.v ICM DDM Janského. 
 

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


