
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 12 2. 2014 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 12. 2. 2014 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová,, p. Bak, p. Karásek, pí Musilová, 
 pí Michlová, p. Večeřa, p. Machalíček, pí Žůrková pí Janečková, p. Martiňák 
Omluveni: pí Horáková 
Hosté: p. Spáčil, p. Rozsypal – MPO, pí Novotná - PČR, p.Habáň, p. Snášel 
 

III. .Program 
 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 
a) MP:opakovaně 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) ) Pan Snášel – V křovinách 4 je lavička, kterou by chtěl odstranit, protože se tam 

shromažďuje mládež a okolí znečišťuje. Když donese žádost potvrzenou výborem SVJ 
jejich domu, můžeme o odstranění lavičky požádat. 

c) Pan Habáň požaduje, aby v rámci reklamací stavby revitalizace u firmy KARETA, 
bylo požádáno o úpravu obrubníků za domem Nedvědova 3 u výstupní plochy pro 
invalidy na bezbariérovou úpravu. Invalida se přes obrubník s vozíkem nedostane – 
nevyjede tam. 

d) Po revitalizaci sídliště nejsou v opravené části vyznačeny hydranty pro potřeby např. 
čerpání vody pro hasiče nebo pro uzavření přívodu vody při haváriích. Žádáme o 
doplnění označení hydrantů po sídlišti! 

e) Požadujeme opravit kanály za domem Nedvědova 5. 
f) Podporujeme projekt DDM Olomouc – Janského na venkovní ekologickou učebnu. 

Projekt přílohou. 
g) Ing. Brázdilová z MMOl nechala odstranit část pergoly u Alberta na Janského ul., 

protože byla shnilá a bylo nebezpečí úrazu. Zbytek bude dořešen v rámci revitalizace 
sídliště RC3. 

h) Stížnost na hlasité provozování hudby v herně ( dřeváku ) na Janského ul. v nočních 
hodinách 

i) 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.  

 
IV. Pošta: KMČ souhlasí s prodejem pozemku č. 692 pod hromadnými garážemi na 

Heyrovského ulici. 
 

V. Termín příští řádné schůze středa 12. března. 2014 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
 

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


