
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 13. 11. 2013 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 13. 11. 
2013 v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Bak,  p. Karásek, 
 pí Michlová, pí Horáková,  p. Večeřa, p. Machalíček, p. Martiňák, pí Žůrková 
Omluveni: pí Janečková 
 
Hosté: p. Stanislav– MPO, p. Rakovský,  
 
Program 
 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 
a) MP:prosíme o namátkovou kontrolu u MŠ Nedvědova, matky při cestě auty pro děti, 

staví svá auta na chodník u budovy kuchyně MŠ místo na parkoviště 
b) Oprava chodníku Kischova 10 již proběhla. 
c) Ulice Jihoslovanská před domem č. 7 chybí obezdívka kolem kanálu 
d) Nový chodník na ul. Jeremiášové bude vybudován až na jaře 2014 z důvodu financí. 
e) Dnem 29. 11. 2013 bude ve zkušebním provozu s cestujícími spuštěna tramvajová 

linka 3 od Fibichovy ul. přes centrum, Tržnici a Šantovku na konečnou stanici Zikova 
prozatím v 30 minutovém intervalu. Tím dojde k ukončení prozatímní autobusové 
linky MHD č. 30.  

f) Dnem 15. 12. 2013 vstoupí v platnost změny JŘ MHD. Tramvajové linky 1, 2, 3, 4 a 
6 budou nově jezdit celodenně v 15 minutovém intervalu a přes  Envelopu a Šantovku 
přibude tramvajová linka 5 v 30 minutovém intervalu. K tomuto datu dojde u 
autobusových linek MHD vedených přes naše sídliště ke změnám: linka č. 23 bude 
zrušena, linka 27 nebude v pracovních dnech odpoledne zajíždět do sídliště Povel 
a Nové Sady. Úpravy JŘ se dále dotknou linek 10, 16, 17, 24, 26 a 50, nové JŘ 
budou u linek 12 a 19. Linka 12 bude nově vedena přes Teplárnu a bude ukončena 
v Holici, případně na zast. Průmyslová 

g) KMČ 20 urguje odstranění betonového pingpongového stolu na ul. Janského 16 
h) Sdělujeme, že paní Musilová od 1. ledna 2014 již nebude roznášet balíčky pro 

jubilanty v působnosti naší KMČ, od 1. ledna 2014 se této agendy ujme paní Žůrková 
z naší KMČ. 

i) Dne 24. 11. 2013 bude před radnicí rozsvícen Vánoční strom a budou zahájeny 
Vánoční trhy 

j) 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: Odbor majetkoprávní žádá o vyjádření k pronájmu pozemku na Janského pro 
postavení automobilního přívěsu s občerstvením pro firmu DOBROZEMĚ. KMČ 20 
s pronájmem pozemků nesouhlasí z těchto důvodů:  
Na sídlišti bude na jaře roku 2014 probíhat 3. etapa revitalizace sídliště a to právě pěší 
zóny Janského a okolí. 



Do zrevitalizované pěší zóny Janského s parkovou úpravou v žádném případě nechceme 
umísťovat prodejní stánky – přívěsy za auta pro jakoukoliv firmu. 
Dále u stánku DOBROZEMĚ není jasný sortiment, podle fotografie to vypadá i na 
prodej alkoholu – s tím nesouhlasíme. Není zde ani jasné, jaká bude prodejní doba – 
takže takové stánky zde nechceme v žádném případě ani v budoucnu. Předejdeme tímto 
i následným stížnostem obyvatel sídliště. 
 

IV.  Termín příští řádné schůze středa 11. prosince 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM 
Janského. 

 
 
 
 

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


