
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 14. 8. 2013 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala investiční schůzku v 18 hodin, dne 14. 8. 2013 
v Restauraci Radegastovna, Janského ulice, Olomouc. 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Musilová, pí Horáková, pí Matýsová, pí 
Janečková, pí Michlová 
Omluveni: Mgr. Žůrková, p. Machalíček, p. Karásek, p. Martiňák, p. Večeřa, p. Bak 
 
Program 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště a plánem investic na 
rok 2014: 
a) Dostali jsme na vědomí Rozhodnutí o povolení reklamního Áčka pro kadeřnictví do 

31. 12. 2017. Připadá nám to velmi dlouhá doba na to, že v roce 2014 má na této části 
sídliště probíhat 3. etapa revitalizace našeho sídliště. 

b) Dostali jsme též na vědomí povolení prodejního stánku zeleniny na Janského u 
Alberta a to prodejní stůl a slunečník. Toto neodpovídá pravidlům, jak má prodejní 
stánek dle Tržního řádu města Olomouce vypadat! 

c) Připomínáme: ul. Jihoslovanská je již několik měsíců osazena přenosným dopravním 
značením hrboly a sníženou rychlostí na 30 km a stále se zde nic neděje k nápravě! 

d) KMČ 20 Povel se dále zabývala investičními prioritami na rok 2014: vykácení akátů a 
nové vysazení vhodných stromů v ul. Jihoslovanské, zastávkové zálivy oboustranně na 
Schweitzerové ul., zastávka Jižní, přechod pro chodce přes ul. Schweitzerovu u ul. 
Ibsenovy. Další potřeby investic snad pokreje revitalizace sídliště, po jejím dokončení 
uvidíme, co zbývá k řešení.  

e) Od dokončení 1 etapy revitalizace našeho sídliště bylo občany zničeno nebo ukradeno 
( včetně mulčovací kůry )  již 1245 keřů. Dosadba stála MMOL celkem 112422,-- Kč. 
Dále byly zničeny dvě nově vysazené lípy u kašny na Nedvědové ulici. Je škoda, že si 
občané našeho sídliště vynaložené práce a peněz na úpravu životního prostředí neváží! 

f) 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: KMČ 20 Povel nesouhlasí s prodejem pozemků za účelem výstavby rodinného 
domu manžely Kroutilovými z těchto důvodů:  
1.) v žádosti o sdělení stanoviska k prodeji jsme od odboru majetkoprávního nedostali 

informaci, zda jsou pozemky v územním plánu vedeny pro rodinnou výstavbu – to 
asi nebudou, když se jedná o ornou půdu 

2.) neprodávali bychom ornou půdu, ale stavební parcelu za vyšší cenu pro město, 
pokud bude v Územním plánu určeno pro výstavbu rodinných domů 

 
IV.  Termín příští řádné schůze středa 11. září 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
 
Zapsala: PaedDr. Sylva Žáková   Schválil: p. Jan Jančík 


