
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 9. 11. 2011 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 11. 2011 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Večeřa, p. Bak,  
p. Machalíček, pí Horáková, Mgr. Žůrková, pí Michlová, pí Janečková, p. Karásek 
 
Hosté: pí. Novotná – PČR, p. Rampa – MPO 
 
Program 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 
 
a) Požadavky na MPO a PČR: vandalové poničili houpačku a lavičku na dětském hřišti 

Sienkiewiczova - prosíme při pochůzkách o kontrolu. 
b) Děkujeme za opravu vozovky v zastávce Povel škola – obě strany.   
c) Schválený a rozdaný plán schůzí na rok 2012. 
d) Připravovaná změna JŘ MHD od 11. 12. 2011 – vzata na vědomí úprava JŘ noční 

autobusové linky 50. Bude více zajíždět na naše sídliště.  Žádáme, aby do nových JŘ 
byly opět přidány mapy tras MHD. 

e) Upozorňujeme občany, že v případě nesvítícího osvětlení, nevybraných popelnic, 
propadlých chodníků, děr ve vozovce, neposypaných chodnících 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.  
 

III.  Pošta:  
Žádost o pronájem pozemku 445/1 o výměře 127 m2 čj.SMOl/Maj/22/4860/2011/Pr - 
KMČ 20 souhlasí s pronájmem na zahrádku. 
Žádost o prodej parc. 13/2  180 m2 a 14/2  21 m2 čj. SMOl/Maj/22/5430/2011/Bra – 
KMČ 20 s prodejem nesouhlasí, protože dosud nevíme, kudy povede tramvajová trať, 
a máme obavy, aby tento prodej v budoucnu trati nevadil a nemuselo dojít ke zpětnému 
vykoupení pozemku. 
Žádost TyfloCentra  o pronájem 2 parkovacích míst pro invalidy pro firmu Ergones, 
jejímž je zřizovatelem. Jedno místo na „velkém“ parkovišti u domu Heyrovského 35 a 
druhé u vchodu z boční komunikace do „ pasáže“ pod domem Heyrovského 35, 
Olomouc – KMČ 20 souhlasí s vyhrazením těchto parkovacích míst pro invalidy pro 
firmu Ergones. KMČ předá 1 kopii souhlasu i na Alfaprojekt Olomouc, za účelem 
zanesení těchto parkovacích stání i do projektů připravované revitalizace našeho sídliště. 
Žádost o pronájem pozemku čj. SMOl/Maj/22/2791/2011/Čí patří do KMČ 15 – Nové 
Sady – vráceno na MMOl.   
 

IV.  Termín příští řádné schůze středa 14. prosince 2011 v 18.00 hod. v ICM DDM 
Janského. 

 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


