
 

           KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL  
 
                       Zápis č. 11 /2016 ze dne 9. 11. 2016  
 

                                        e-mail : kmc20@olomouc.eu  
 
1. PREZENCE :  
Přítomni : pan Popelák, pan Jančík – tajemník, paní PaedDr. 
Žáková, paní Horáková, paní Matysová, paní Mgr. Batlová, pan 
Nykodým, pan Stavinoha, pan Mgr. Rak, pan PhDr. Machalíček 
 
Nepřítomny : paní Janečková, paní Mgr. Žůrková – omluveny 
 
Hosté: PČR pan Hrbata, MPO pan Spáčil a pan Rozsypal  
 
2. JEDNÁNÍ :  
Po zahájení a přivítání všech přítomných pan tajemník komise 
sdělil, že je komise dle bodu č. 10 Jednacího řádu KMČ v počtu 

10 přítomných členů usnášeníschopná. 
 
3. DOŠLÁ POŠTA – Žádost o sdělení stanoviska 
k rekonstrukci kanalizace v ul. Sienkiewiczova 2 – 28 
(malá Sienkiewiczova). K projektu se neumíme vyjádřit, ale 
s rekonstrukcí kanalizace KMČ 20 souhlasí s podmínkou 
realizace překopu ul. Lužická u domu č. 6 v co nejkratším 
termínu v měsíci červenci 2017 s ohledem na uzavření 
MŠ Nedvědova 13. Jednosměrná komunikace Lužická – 
Heleny Malířové je potřebná v provozu kvůli zásobování 

kuchyně školky a kvůli vozidlům, rozvážejícím stravu 
z této kuchyně do dalších školek v Olomouci 
 
4. DOŠLÁ POŠTA – na vědomí – částečná uzavírka ulice 
v křižovatce V křovinách – Schweitzerova bude ukončena do 
22. 11. 2016 
 
5. Oprava spádování chodníku u domu Heyrovského 35 bude po 
dohodě s předsedou SBD domu p. Blažkem provedena během 

roku 2017.  
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6. KMČ projednala návrh spolupráce s DDM Olomouc Janského 
– příspěvek na akci pro děti i dospělé – ADVENTNÍ 
DÍLNIČKA, která se uskuteční v DDM Janského ulice 
Olomouc dne  25.11.2016 15,30 – 17,00 
 
7. KMČ schválila plán schůzí na rok 2017  
 
8. NOVÉ POŽADAVKY NA MMOL : 
 
Pokácení suché břízy před domem Heyrovského 4 – požadavek 
SVJ Heyrovského 
 
 
Příští schůze KMČ 20 dne 14. prosince 2016 v 18 hodin 
(hospůdka Radegast) 
 
  
 
Zapsala :  PaedDr.  Sylva Žáková    Schválila :  Ivana Janečková 


