
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č.2 /2018  ze dne 13.2. 2018 

                                        e-mail: kmc20@olomouc.eu  

 
1. PREZENCE :  

Přítomni: paní Janečková – předsedkyně,  pan Jančík – tajemník, pan PhDr. 

Machalíček, paní Matysová, paní Horáková, paní Mgr. Žůrková, pan Mgr. Rak, 

pan Nykodým, pani Ing. Batlová 

  HOSTÉ : 

- pan Rozsypal – MPO 

v lokalitě Kischova 4 jsou stále psí exkrementy- prosíme o větší kontroly 

- paní Jaklová – PČR 

v ulici Velkomoravská   při větru spadly směrovky – odbočka za Finskou ulicí 

– prosíme o novou instalaci dopravního značení 

- paní Stavělová – Nešporova 2 

- pan Kadlec – Kischova 4 

- paní Spurná – v Křovinách 14 

              

2. JEDNÁNÍ :  

Po zahájení a přivítání všech přítomných paní předsedkyně komise sdělila, 

že je komise dle bodu č. 9 Jednacího řádu KMČ v počtu 12 přítomných členů 

usnášeníschopná. 

 

3. INFORMACE PRO OBČANY 

Pro naše spoluobčany seniory bude v roce 2018 komise pořádat slavnostní 

setkání na radnici magistrátu s panem primátorem. 

Předběžně jsou stanoveny dva termíny : 10.5. a 20.9. 2018 

Termíny budou ještě upřesněny. 

 

 

 

4.VYJÁDŘENÍ MMOL–KÁCENÍ STROMU PŘED HEYROVSKÉHO 25-29 

Požadavek KMČ nebude realizován, vzhledem k šetření MMOL, kde bylo 

sděleno, že nebyly shledány důvodu ořezu stromu. 

 

5.VYJÁDŘENÍ MMOL - NALAJNOVÁNÍ BÍLÝCH ČAR – PARKOVÁNÍ 

NALAJNOVÁNÍ ŽLUTÝCH ČAR – ZÁKAZ STÁNÍ 

O stanovení dopravního značení bylo požádáno a realizace bude provedena 

dle klimatických podmínek na jaře. Ostatní předáno do kompetence OSMK. 
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NOVÉ POŽADAVKY NA MMOL 

 
6. ODSTRANĚNÍ SUCHÝCH VĚTVÍ, KULTIVACE STROMŮ, KÁCENÍ 

Požadavky na lokality : 

- V Křovinách 17 – prořezat borovice, břízy, suché větve i keře 

- Janského 2,4,5 – prořezat břízu a zafrézovat pařez po platanu 

- Heleny Malířové 6 – vysazení nového červeného hlohu 

- Heleny Malířové 4 – vykácení břízy 

- Za domem Nešporova 13 – odstranit vyvrácený pařez 

- Kischova 4 – borovice napravo stíní, je třeba ořezat spodní větve 

- Heyrovského 6 a FIAT – odstranění náletových keřů 

- Ořez mirabelky na rohu ulic Holečkova - Nešporova 

 

7. ŠPATNÝ ODVOZ KONTEJNERŮ NA PLAST 

Byla přednesena stížnost na nepravidelný odvoz kontejnerů na plast 

 

 

 

8. NEBEZPEČNÉ DRÁTY – KISCHOVA 4 – ODSTRANĚNÍ 

KMČ byl přednesen požadavek na odstranění nebezpečných drátů trčících 

ze země vlevo od Kischovy 4 

 

9. POŽADAVEK NA OSVĚTLENÍ – SCHWEITZEROVA 74 – 76 

V této lokalitě je nedostatečné pouliční osvětlení – požadavek alespoň na 

jedno světlo 

 

10. OPRAVA CHODNÍKU – NEŠPOROVA 2 

Je požadováno zvýšit chodník před vstupními schody do domu – vysoký 

odskok 

 

 

 

 

 
Příští schůze KMČ 20 je dne 13. března DDM Janského ulice v 18,00 hodin 

Zapsala :                   Schválila :  Ivana Janečková 

 
 


