
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 

Zápis ze schůze dne 11. 12. 2018 

 

I. Zahájení 

Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku na 18:00 hod. dne 

11.12.2018 v DDM na ulici Janského. 

 

II. Prezence 

Přítomni – Lukáš Popelák - předseda, PhDr. Zdeněk Machalíček, Mgr. Dagmar Žůrková, Ing. Noemi Batlová, Vít 

Pachta, Jana Michlová, Bc. David Novák, Ivo Frič, Helena Matysová 

Nepřítomni – Jiří Lang  

Hosté  - Miloslav Tichý – garant (radní), p. Spáčil MPO, prap. Metelka – PČR, p. Jan Jančík 

 

III. Dotazy na MPO 

• Autovrak na ulici Jeremiášova 16 – Městská policie předala na technickou správu komunikací. Nyní 

je potřeba vyčkat, zda bude vozidlo prohlášeno za autovrak tak, aby mohlo být odstraněno. 

• Dotaz na MPO ohledně létání dronů v blízkosti oken. 

 

IV. Úkoly z minula 

• Monitoring ovzduší – lokality pro sběr dat v roce 2019 již byly zadány a nelze je tedy rozšířit 

• Informační panely pro novou tramvajovou trať – Panely již nelze rozšířit. Pronájem bude končit 

v lednu 2019, s prodloužením se dále nepočítá.  

 

V. Projednávané záležitosti + dotazy a podněty pro p. Tichého 

• Podmínky pro výstavbu – radnice dříve po developerech nepožadovala žádné nadstandardní 

podmínky. Chce to změnu. Chtít po developerech zapojit se do rozvoje infrastruktury, výstavby 

školek, více bezplatných parkovacích míst , apod. 

• 3. Etapa revitalizace není dokončena. Chodníky bohužel z toho důvodu nemohou být opravovány 

(stavební uzávěra). 

• Upozornění na internetové stránky chodimolomouci.cz, jsou zde závady hlášené od občanů. 

Město má také hlášení závad na webu tsmo.cz. 

• Úbytek zeleně na sídlišti Povel, z důvodu nové výstavby na ulici Janského - ve směru na Slavonín. 

Požadována kontrola provedení náhradní výsadby zeleně. 

• Návrh p. Nováka na zřízení komunikačního kanálu KMČ s občany přes sociální sítě. Návrh byl   

přijat -  9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 

 

 

VI. Nové požadavky na MMOl 

• Přemnožení holubi na sídlišti, objekt Zenit (vlastníkem málo udržovaný) slouží jako „holubník“. 

Chceme podat požadavek na MMOl odbor životního prostředí na zmenšení počtu holubů. 

• Komise navrhuje, aby informace o nové tramvajové trati byly umístěny na plochy, které patří 

městu, např. zeď u prodejny Albert na ulici Janskeho. 



 

VII. Termín a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Olomouc Povel proběhne 8.1.2018 v 18:00 hod. v DDM na ulici Janského.  

Schváleny termíny schůzek na rok 2019 – zůstane zachováno každé druhé úterý v měsíci od 18:00 hod. 

v DDM s výjimkou prázdninových měsíců. 

 

 

Zapsal: Mgr. Dagmar Žůrková                                                                                             Schválil: Lukáš Popelák 

 

 

 

 

             


