
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 11. 3 .2009 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 11. 3. 2009 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, Ing. Horčička, p. Vlach, 
pí Michlová, p. Večeřa 
Nepřítomni: omluveni: pí Machalíčková, Mgr. Dosoudilová, Mgr. Žůrková 
Hosté:p. Rampa, p. Rozsypal – MPO, p. Moučka – PČR, p. Pechanec, p. Snášel 

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

a) Pan Pechanec přišel znovu požádat o řešení přestárlých a nebezpečných stromů akátů 
v ulici Jihoslovanská. Po tom, co minulý měsíc byla na MMOL předána petice občanů 
ul. Jihoslovanské, pověřila KMČ předsedu p. Jančíka, aby s vedoucím Odboru 
životního prostředí MMOL p. Loykou sjednal místní šetření v ulici Jihoslovanské ke 
zjištění stavu stromů a rozhodnutí o jejich vykácení do konce vegetačního klidu a 
nahrazení stromy novými. 

b) Pan Snášel z ul. V Křovinách nás přišel požádat o zařízení dopravní značky, která by 
omezovala vjezd nákladních vozidel touto ulicí pro zásobování Alberta, aby vozidla 
jezdila ul. Jeremiášovou, která je širší. V ulici V Křovinách dochází u zaparkovaných 
vozidel k poškozování zpětných zrcátek při průjezdu velkých vozidel. 

c) KMČ žádá o umístění přenosné kamery na dům Heyrovského 35 k monitorování 
parkoviště a přístupu do tohoto domu z důvodu pohybu nežádoucích obyvatel. 

d) KMČ 20 žádá Radu MMOL o změnu člena KMČ 20 místo pí Machalíčkové z ODS, 
která se odstěhovala z našeho sídliště, za jiného člena ODS abychom byli opět 
kompletní. Novou tajemnicí KMČ 20 se místo pí Machalíčkové stala PaedrDr. Sylva 
Žáková a pí Machalíčková se do změny člena stala řadovou členkou KMČ 20. 
Souhlasili všichni členové KMČ 20. 

e) Žádáme o opravu děr v silnici v křižovatce ul. Polská – Jihoslovanská, na ul. 
Schweitzerovu u zastávky MHD Povel škola kde voda a bláto stříkají na chodce a 
cestující čekající na zastávce na autobus MHD.  

f) Dále žádáme o kompletní generální opravy chodníků v ul. Nedvědova od 
Schweitzerovy po ZŠ Nedvědova, Janského 2 až 6 asfaltový chodník u silnice, za 
domy Lužická 14 až 16 kolem popelnicového stání, betonový chodník mezi prodejnou 
zeleniny a tabáku, masnou až po Alberta – při dešti se tam brodíme hlubokou vodou. 

g) Hasiči provedou kontrolu průjezdnosti naším sídlištěm. Neukáznění řidiči budou 
pokutováni za nedovolené stání vozidel. 

h) V sobotu 11. 4. 2009 od 8 do 12 hod. proběhne na našem sídlišti sběrová sobota. 
Budou přistaveny kontejnery na dvou místech: 1. Tradičně na rohu Sienkiewiczova – 
Lužická a nově na rohu ulic V Křovinách – Schweitzerova. 

IV.  Pošta:  
Nedošla žádná pošta z MMOL k vyřízení 

V. Termín příští schůze středa 8. dubna 2009 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


