
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 13. 2. 2013 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 13. 2. 2013 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Večeřa, p. Bak,  

    p. Karásek, pí Michlová, p. Machalíček pí Horáková, pí Janečková,  
    Mgr. Žůrková, Ing. Martiňák 

 
Hosté: p. Stanislav, p. Spáčil – MPO, pí Novotná - PČR  
 
Program 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 
  
a) Mezi členy KMČ 20 byl za KMČ doplněn pan Ing. Petr Martiňák.  
b) Dne 5. 3.2013 v 16.30 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, 

Hynaisova 10, proběhne Veřejné projednání návrhu nového Územního plánu 
Olomouc, spojené s odborným výkladem projektanta. Občané jsou zváni. 

c) Projednání dopisu RNDr. J. Kvapila, těžko vysvětlovat dopravní značení, když chybí 
znalost např. přednost zprava. 

d) Žádáme odbor Životního prostředí, aby začal řešit množství holubů na Zenitu. Žádáme 
např. o odstřel holubů, jako je to třeba v Českém Brodě, dle vysílání na ČT. Holubi se 
budou dále množit a rozlézají se po celém sídlišti. Holubi, a u Zenitu i vítr, roznáší  
trus po okolí a ohrožují zdraví obyvatel sídliště. 

e) Dostali jsme na vědomí, že byl u Alberta na pěší zóně Janského povolen na celý rok 
2013, kromě prodeje ponožek u mobilního stánku, i prodej dětského oblečení v dalším 
mobilním stánku. S tímto postupem nesouhlasíme a apelujme na vyřazení zóny 7 – 
Janského z trhových míst v novém tržním řádu města Olomouce, v souladu s naším 
požadavkem z prosince 2012. Na možnost vyřazení lokality 7 v novém tržním řádu 
nikdo od prosince 2012 nereagoval. 

f) Žádáme o opravu zábradlí na autobusové zastávce Fakultní nemocnice směr centrum 
při scházení z náspu od linky 10 a příměstských linek. Ve spodní části v jednom z polí 
chybí trubka. Nebezpečí úrazu zejména dětí. Panu Zívalovi TSMO hlášeno minulý 
měsíc telefonicky, dosud se nic nestalo. 

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.  
 

III.  Pošta: Nedošla pošta k vyřízení – pouze na vědomí. 
 
IV.  Termín příští řádné schůze středa 20. března 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM 

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


