
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 

Zápis ze schůze dne 14. 1. 2015 

 

I. Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 14. 1. 2015 

v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 

 

II. Presence 

Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, p. Bak, p. Karásek, pí Matýsová, p. Večeřa, 

pí Michlová, p. Machalíček, pí Žůrková, pí Horáková p. Martiňák, pí Janečková 

Omluveni: pí Musilová 

Hosté: p. Spáčil, p. Rozsypal – MPO, p. Hochťák – PČR, p. Kučera SVJ Jeremiášova 7 

 

III..Program 

Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 

a) Žádáme o vykácení zbylého javoru na pěší zóně Nedvědova. Tento strom tam zbyl z 

1. etapy revitalizace našeho sídliště. Pod ním je dle projektu vysazená lípa v aleji 

ostatních nových stromů, která svojí korunou prorůstá tento javor a křiví se. Obyvatelé 

sídliště se podivují, proč tam tento javor ještě stojí a zavazí v růstu lípě, která patří do 

nově vysazené aleje. Tento javor je rušivým elementem na pěší zóně Nedvědova. 

Prosíme o šetrné pokácení, aby nedošlo k poškození již třetím rokem rostoucí lípy.  

b) Pan Kučera, předseda SVJ Jeremiášova 7 Olomouc, přišel požádat o zřízení přechodu 

pro chodce přes ulici Jeremiášovu v úrovni domu Jeremiášova 7. Vozovka je 

v uvedeném místě hodně široká, navíc provoz aut je do zatáčky na ul. Janského hodně 

nepřehledný a po postavení nových domů na Janského ul. se i hodně zvýšil. Je zde 

problém bezpečného přecházení pro děti, maminky s kočárky a seniory. KMČ 20 

žádost o vybudování přechodu podporuje. 

c) 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 žádná pošta k vyřízení. 

. 

V. Termín příští řádné schůze středa 18. února 2015 v 18.00 hod. v ICM DDM 

Janského. 

 

 

 

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


