
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 8. 12. 2010 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 8. 12. 2010 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Michlová, pí Matysová, Mgr. Dosoudilová, p. 
Vlach, p. Večera, pí Musilová, 
Nepřítomen: Ing. Horčička, Mgr.Žůrková 
Hosté: p. Stanislav – MPO, pí Novotná a p. Moučka – PČR, paní z domu Heyrovského 35 

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

a) U Alberta na Jánského se scházejí bezdomovci a na přilehlých lavičkách popíjejí a 
hlučí, žádáme MPO o pravidelné kontroly.       

b) P. Blažek, předseda SVJ Heyrovského 35 přes internet opětovně požádal o odstranění 
laviček v parčíku u Alberta. K emailu byly přiloženy i fotografie. Přítomné paní 
z domu Heyrovského 35 se p. Moučka PČR snažil vysvětlit, jak mohou jak PČR tak 
MPO zasahovat při stížnostech na chování bezdomovců. Pro projednávání 
v Přestupkové komisi MMOL musí být i svědek. Bez svědka nelze přestupek v komisi 
projednat a sjednat nápravu, ani uložit např. pořádkovou pokutu. Jenže občané svědčit 
odmítají, takže je problém neřešitelný. V žádném případě nelze bezdomovce 
vystěhovat z města, tak jak navrhuje manažer Alberta p. Andok. Přesto, že víme, že 
odstranění laviček od Alberta u domu Heyrovského 35 problémy s bezdomovci 
nevyřeší, žádáme MMOL Ing. Štěpánkovou, aby dala pokyn TSMO a. s. k přemístění 
laviček ze zákoutí u Alberta na hlavní trasu ul. Jánského. Žádáme též o prostříhání 
keřů u Alberta a vedle zdravotního střediska na Jánského ul. u parkoviště, aby je 
bezdomovci nepoužívali jako WC.              

c) KMČ dále žádá SVJ Heyrovského 35 o odstranění polámaných zbytků nouzového 
schodiště z jejich domu. Toto schodiště ústí do trávníku. Rekonstrukce hlavního 
vchodu, kvůli kterému bylo vybudováno, již dávno proběhla, ale SVJ toto nouzové 
schodiště zapomnělo odstranit. Žádáme Ing. Štěpánkovou z MMOL, aby odstranění 
tohoto schodiště SVJ Heyrovského 35 nařídila. KMČ přes tento trávník neplánuje 
budování chodníku nyní ani v budoucnosti.    

d) Paní Mgr. Dosoudilová rezignovala na práci v KMČ 20. V následujícím období se již 
nebude účastnit jednání KMČ.   

e) KMČ 20 kritizuje nedostatečnou zimní údržbu chodníků k domům Heyrovského 35 a 
37 od ul. Jánského, nové stezky pro chodce a cyklisty Pionýrská - Jánského ul. a 
chodníku tkzv malé Brněnské pod tramvajovou tratí u podchodu Pionýrská až 
k výstupní zastávce autobusů od Brna a linky 10 Pionýrská z náspu dolů. Projednáno  
s Ing. Kmoníčkovou na MMOL.  

f) Omlouváme se  pí Jarošové z MMOL a KMČ 15, že jsme na minulé schůzi 
rozhodovali o prodejním stánku na Schweitzerové 95. Vzhledem k tomu, že ul. 
Schweitzwrova je hranicí mezi KMČ 15 a KMČ 20, došlo k této chybě. Schweitzerova 
ul. lichá čísla již patří do KMČ 15.  

g) Byl schválen plán schůzí KMČ 20 na rok 2011.    
h) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic, 

propadlých a neposypaných 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 pronájmem části zídky u Alberta na Jánského za účelem umístění 
reklamního panelu 1,3 x 1,9 m firmou Sagittarius. 

V. Termín příští řádné schůze středa 12. ledna 2011 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
Přejeme všem občanům krásné prožití svátků vánočních, veselého Silvestra a hodně 
štěstí, zdraví a životních i pracovních úspěchů v novém roce 2011.  
 
 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


