
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 12 3. 2014 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 12. 3. 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. Martiňákpí Horáková 
Hosté: p. Spáčil – MPO, pí Novotná - PČR, p.Kvapil – Heyrovského 4, p. Jankovský 
 

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 – 
zatím jsme tu žádného MP neviděli – setrvalý stav! 

b) )Pan Kvapil požadoval, aby pěší zóna Nedvědova byla rozdělena na polovinu pro pěší 
a polovinu pro cyklisty. Bylo mu vysvětleno, že se na značení nebude nic měnit. Jde o 
stezku pro chodce a cyklisty, na které cyklisté musí brát ohled na chodce, aby je 
nezranili - zejména malé děti. Není to závodní dráha pro cyklisty! 

c) Reklamace stavby revitalizace byla podána, 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. Bude upraveno. 

d) Revitalizaci sídliště 3. etapu radnice rozdělila do tří částí. 1. část spojovací 
komunikace, 2. část pěší zóna Janského a 3. část dokončení revitalizace ul. 
Heyrovského a přilehlých prostor. Termín realizace: od června 2014 do dubna 2015 

e) Požadujeme umístění kamer Městské policie na nová dětská hřiště u ZŠ Nedvědova a 
ve vnitrobloku Lužická – Sienkiewiczova kvůli vandalismu a ničení vybavení hřišť. 

f) V sobotu 5. 4. 2014 proběhne na našem sídlišti sběrová sobota, ( podzimní nebude ), 
s umístěním kontejnerů na rohu ul. Sienkiewiczova – Lužická a Janského u 
trafostanice za Domem dětí a mládeže. Sběr se provádí od 8.00 do 12.00 hodin 

g) Dne 3. 4. 2014 od 16.00 hodin proběhne ve velkém zasedacím sále MMOl, Hynaisova 
10 opakované veřejné projednání návrhu zemního plánu města Olomouce. 

h) Upozorňujeme občany, že se množí krádeže ve sklepích domů. Dávejte si pozor, koho 
do domu pouštíte a kam jde. 

i) Žádáme o vyškrtnutí z územního plánu prodloužení ul. Hraniční z křižovatky 
Brněnská – Hraniční dále do sídliště  ( zrušení 4. ramene křižovatky v územním plánu) 

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.  

 
IV. Pošta: Nedošla pošta k vyřízení. 

 
V. Termín příští řádné schůze středa 9. dubna. 2014 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
 

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


