
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 12. 5. 2010 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 12. 5. 2010 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Musilová, p.Večeřa, Mgr. Žůrková, pí Michlová, 
pí Matysová 
Omluven: p. Vlach, Mgr. Dosoudilová, Ing. Horčička 
Hosté: p. Navrátil – MPO, nstržm. Holková PČR, p. Veselý – Kischova 2, Olomouc 

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

a) Na MPO připomínky bezdomovci na pozemku za Janského ul. se řeší. Informace o 
poučení dětí, aby dávali pozor na cizí lidi, které proběhlo na ZŠ Nedvědova. Chválíme 
MP za použití tlampačů při hledání dívenky, která se ztratila z polikliniky na Tržnici. 
Dobré využití systému k informovanosti občanů sídliště. Dobře, že bylo vysíláno 
postupně, jinak by přes ozvěny nebylo rozumět.     

b) Pan Večeřa – připomínka k parkujícím kamionům na ulici Zikova zejména v nočních 
hodinách a jejich startování nad ránem a turování motorů pro dofoukání vzduchu do 
brzd před jejich odjezdem. MP zpřísnit kontroly těchto kamionů a dodržování 
vyhlášky města Olomouce.        

c) Pan Veselý – Kischova 2 přišel se svojí soukromou iniciativou na změnu míst pro 
stání popelnic komunálního odpadu u jejich domu a okolí. Tato iniciativa vychází 
z jeho nápadu, musely by se k ní vyjádřit společenství vlastníků domů, kterých se jím 
navržená úprava dotýká.  Po dohodě KMČ bude tato iniciativa odložen.    

d) KMČ 20 žádá odbor ŽP pí Ing. Štěpánkovou o prostříhání borovic na ul. Janského za 
Domem dětí a mládeže.  

e) KM Č se ptá, zda by bylo možno odborem dopravy nechat předláždit chodník 30x30 
mezi domem Kpt. Jaroše 1 a Zenitem ( kolem vchodu do obchodu Hruška ) na náklad 
provozovatele restaurace v Atriu Zenitu ( u bočního štítu domu Kpt. Jaroše 1 ), neboť 
tento chodník rozjezdil náklaďák pravidelně zásobující tuto restauraci sudy s pivem. 
Po opravě tohoto chodníku umístit na oba jeho konce ocelový sloupek pro zamezení 
vjezdu tohoto vozidla a následnému ničení chodníku.  

f) KM Č 20 se ptá, jak pokračuje po roce kontrola akátů v ul. Jihoslovanské a zda již 
bylo provedeno zadání projektu na obnovu aleje v této ulici. Kdy je možno počítat 
s další kontrolou zdravotního stavu těchto špatných a nebezpečných stromů v ul. 
Jihoslovanské, jak bylo v loňském roce při jednání na místě samém slíbeno. 
V dutinách akátů rostou jiné agresivní stromy. Čekáme na odpověď.     

g) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic, 
propadlých chodníků, děr ve vozovce příp. jiných závad v práci TSMO, je možno tyto 
řešit na www. tsmo.cz , kde se pomocí internetu dá požádat o sjednání nápravy. 
TSMO na tyto podněty rychle reagují.  

IV.  Pošta:  
KMČ souhlasí s prodeje pozemku č.350/34 o výměře 25m2 pro SVJ Sienkiewiczova,  
Olomouc. 

V. Termín příští řádné schůze středa 9. června 2010 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


