
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 9 2. 2012 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 9. 2. 2012 
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: p. Spáčil – MPO, pí Novotná – PČR, 
 
Program 
 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 
a) Požadavky na MPO: žádáme kontrolu aut přijíždějících k ZŠ Nedvědova do 

vnitrobloku. Je zde zákaz vjezdu mimo zaměstnance školy a zásobování. Mnoho 
rodičů sem zajíždí a je zde pouze úzká silnice na šířku 1 vozidla.. 

b) Na MPO: stání aut na chodníku před Relaxem u Lužické ul.,vedle parkoviště Janského 
–  kontrola a řešení. 

c) Žádáme Odbor životného prostředí – zeleň o opětovnou kontrolu zdravotního stavu 
akátů v Jihoslovanské ulici na místě samém a případné pokácení dalších vykotlaných a 
nemocných akátů. 

d) Žádáme Odbor životního prostředí o řešení přemnožené kolonie holubů na Zenitu. Při 
větru je sfukován trus včetně roztočů po okolí na hlavy kolemjdoucích a zejména do 
oken u Zenitu stojích domů ( Nedvědova  ul. ). Je to velké nebezpečí pro zdraví 
obyvatel.  Od minule jsme nedostali žádnou odpověď co se s tím bude dělat. 

e) Žádáme odbor ŽP – veřejná zeleň o ořez stromů a keřů u domů Jeremiášova 14 – 16. 
Zeleň zasahuje do chodníku a vadí i při vysypávání kontejnerů s komunálním 
odpadem. 

f) Žádáme o doplnění tabulí plexi v tramvajových podchodech Fakultní nemocnice a 
Pionýrská. Je jich hodně vybitých od vandalů. 

g) V domě Heyrovského 35 došlo k rekolaudaci prostor pro chráněnou dílnu 
Tyfloservisu. Žádáme o zohlednění této skutečnosti i v plánu zimní údržby 
přístupových chodníků k tomuto domu z důvodu chození tělesně postižených osob. 

h) 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:  
KMČ 20 souhlasí s pronájmem parc č. 436/7 o výměře 4657m2 a 433/1 596m2 
Zemědělskému družstvu Slavonín za účelem provozování zemědělské výroby. 

IV.  Termín příští řádné schůze středa 14. března 2012 v 18.00 hod. v ICM DDM 
Janského. 

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


