
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 10.12.2008 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 10.12.2008 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, Ing. Horčička, pí. Machalíčková, p. 
Vlach, pí Musilová, p. Večeřa, Mgr. Žůrková, Mgr. Dosoudilová, pí Michlová 
Hosté:p. Sedlák Heyrovského ul.,stržm. Koutný, stržm. Dokoupil – MPO, p. Moučka PČR 
 

III.  Program 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 

a) Obyvatelé domů Heyrovského 1 – 5 žádají odstranění laviček a betonového ping-
pongového stolu za jejich domem. V noci se tu schází omladina a opilci a ruší hlukem 
obyvatele domu. Zástupce Policie doporučuje v případě výtržností volat hlídku MP. 

b) Občané sídliště si stěžují na noční houkání alarmů vozidel. 
c) KMČ žádá odbor dopravy MmOl. o nasazení nízkopodlažní tramvaje Vario i na trase 

linky 6 a tímto pověřuje předsedu KMČ k jednání s odpovědnými osobami na MmOl. 
d) Na autobusové lince č. 34 dochází k úpravě JŘ s účinností změny 14.12.2008. 
e) Připomínáme naši prioritu investic na rok 2009 – vybudování chodníku pro chodce a 

cyklisty včetně osvetlení na pozemku města. 
f) Obyvatelé Schweitzerovy ul. žádají umístit světelný radar na místní komunikaci mezi 

Billou a autobusovou zastávkou U Kapličky. Řidiči zde velmi často nedodržují 
povolenou rychlost a zatím zde není ani vybudovaný přechod od zastávky do bytové 
zástavby. 

g) Opakovaně upozorňujeme na nepořádek v okolí Billy na Jeremiášově ul., zejména pak 
u rampy. Odhozené papíry a lehké hmoty při větru putují sídlištěm. 

 
IV.  Pošta:  

Žádost na sdělení stanoviska KMČ ohledně prodeje pozemku pod prodejnou Billa a pod 
přilehlým parkovištěm. KMČ souhlasí pouze s odprodejem parc.č. 903 – zastavěná 
plocha, s odprodejem ostatních ploch parc.č.415/2 a 415/24 nesouhlasí z těchto důvodů: 
1. Billa se nestará o pořádek na těchto plochách, bude-li vlastník, bude stav ještě horší 
2. Máme obavy, že Billa po zavírací době bude parkoviště uzavírat např. řetězem nebo 

závorou jako v Prostějově. Vzhledem k nedostatku parkovacích míst na našem sídlišti, 
toto využívají v nočním čase občané z Jeremiášovy ul.. Máme obavy, že by parkování 
v budoucnu po odprodeji nebylo možné. 

3. Navíc zde bývá umístěn Lunapark, nevíme, zda s vědomím a souhlasem MmOl. Nikdy 
jsme nedostali zprávu o záboru veřejného prostranství pro něj. 

 
V. Termín příští schůze středa 14. ledna 2009 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 

 
Komise městské části č. 20 Povel přeje všem obyvatelům našeho sídliště krásné Vánoce, 
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2009. 

 
Zapsala: pí. Daniela Machalíčková    Schválil: p.Jan Jančík 


