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Představujeme práci Komise městské části Olomouc–Povel
Ivana Janečková: Povel je krásné místo pro život

Olomoucké listy postupně 
zveřejňují rozhovory s předsedy

KMČ podle jejich očíslování.
V prosincovém vydání představíme

KMČ Olomouc–Radíkov

Podle historických pramenů sahá 
význam olomoucké čtvrti Povel už do 
druhé poloviny 7. století. Zhruba v roce 
830 v těchto místech vzniklo opevněné 
sídliště. Nálezy ostruh a dalších artefaktů 
svědčí o tom, že tady sídlila aristokracie. 
Dnes je Povel jednou z nejhustěji 
osídlených městských částí Olomouce. 
S předsedkyní povelské KMČ Ivanou 
Janečkovou jsme se bavili o tom, jaké 
problémy řeší tamní obyvatelé.

Předsedkyně KMČ Olomouc–Povel Ivana Janečková 
 Foto | archív KMČ

Jedna z mnoha akcí KMČ Olomouc-Povel se konala v olomouckém Domě dětí a mládeže   Foto | archív KMČ

Paní předsedkyně, čím se může 
KMČ Povel pochlubit? Daří se 
vám vycházet vstříc požadavkům 
občanů?

Pravděpodobně stejně jako každá 
komise městské části Olomouc se i my 
snažíme o to, abychom naslouchali ob-
čanům, žijícím na obvodu Povel. Jak 
na veřejných schůzkách komise, které 
máme každou druhou středu v měsí-
ci v Domě dětí a mládeže na Janského 
ulici, tak vnímáme i podněty získané od 
sousedů, známých nebo náhodných se-
tkání v naší lokalitě či podněty získané 
poštou, mailem. Cílem je spokojenost 
našich spoluobčanů s tím, že KMČ je 
pouze poradním orgánem s omezenými 
pravomocemi, ale důležitým pojítkem 
mezi občany a vedením naší krásné 
Olomouce.

Jaké investiční akce vás v nejbližší 
době čekají?

Po dokončení první části revitaliza-
ce našeho sídliště Povel, po které nám 
naše městská část opravdu zkrásněla, 
se všichni velice těšíme 
na realizaci a pokračování 
tramvajové tratě ze sou-
časné konečné tramvaje 
číslo 3, 6, 7 Trnkova kolem 
Billy směrem do Slavoní-
na. Je to veliká pomoc ne-
jen v dopravních špičkách, 
ale i vzhledem k tomu, že 
se naše městská část stále 
rozrůstá a přibývá mnoho 
nových bytů, a tím pádem 
i nových obyvatel. Moc se 
těšíme na dokončení další 
části revitalizace, přede-
vším ulice Heyrovského, 
těší se nejen maminky a žáčci základní 
školy Heyrovského, ale i obyvatelé této 
lokality.

Jaké akce pořádáte pro své 
spoluobčany, jaká je odezva?

Zvažovali  jsme buď uspořádat velkou 
akci typu rozsvěcení vánočního stro-
mečku, nebo finanční prostředky využít 

na opravy chodníků . Zvítězily pocho-
pitelně chodníky, které využijí všichni 
spoluobčané, ale rádi bychom se jako 
komise pochlubili velmi oblíbeným se-
tkáním našich vážených jubilantů 75, 
80, a 85 let na radnici  v rytířském sále 
s panem primátorem, které každoroč-
ně pořádáme. Tuto tradici dodržujeme 
již několik let a oslavencům se líbí. Pro 

naše seniory jsou připra-
veny dárečky a krásná vy-
stoupení žáků základních 
škol a divadla.  Dále při-
spíváme na akce pro děti 
v Domě dětí a mládeže na 
Janského ulici, na které 
vás co nejsrdečněji zveme. 
Jsou to například oblíbené 
odpoledne ze světa kouzel 
a čarodějnic, veselé polš-
tářky, šikulové aneb veselý 
den dětí se spoustou soutě-
ží, drakiáda a vánoční vý-
roba betlémů, adventních 
věnců a spousta dalších. 

Také se účastníme realizace sportovního 
dne na ZŠ Heyrovského.

Jakými způsoby informujete 
občany o činnosti komise?

Pokud mají občané zájem mít infor-
mace o problémech, kterými se KMČ 
Povel zabývá, mají k dispozici buď čtyři 
vitrínky, které jsou umístěny u zastávky 

Zenit v blízkosti Lidlu, dále na autobuso-
vé zastávce Povel škola směrem do města 
a u obchodu Albert a u bývalého Zenitu. 
Tam mají aktuální zápisy a veškeré ak-
tuality. Další možný a moderní způsob je 
informace na webových stránkách Ma-
gistrátu města Olomouc, ale opravdu tou 
nejlepší možností je osobní kontakt.

S jakými požadavky se na 
vás nejčastěji obracejí vaši 
spoluobčané?

Požadavky jsou opravdu různorodé. 
Od rušení nočního klidu, po doplnění 
laviček na sezení, kácení stromů, dopl-
nění  houpaček  pro děti, ořezání dře-
vin, sekání trávy, rozšíření parkovacích 
míst, přechody a retardéry a tak bych 
mohla jmenovat velmi dlouho. Snaží-
me se v rámci naší kompetence pře-
devším všechny podněty vyslechnout 
a přenést na příslušné odbory a odbor-
níky. Velkým přáním, často citovaným 
je dokončení revitalizace sídliště ulice  
Heyrovského.  (red)


