
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 
Zápis ze schůze dne 12. 6. 2013 

 
I.  Zahájení 

KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 12. 6. 2013 
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc. 
 

II.  Presence 
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí Matýsová, pí Musilová, p. Bak,  p. Karásek, 
 pí Michlová, pí Horáková, p. Martiňák, Mgr. Žůrková, p. Večeřa 
Omluveni:   p. Machalíček, pí Janečková 
Hosté: p. Stanislav– MPO, pí Novotná PČR, p. Kučera , manželé Letfusovi, pí Stavělová  
 
Program 
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště: 
a) MP: cyklisté jezdí tramvajovými podchody a ohrožují chodce, prosíme o namátkovou 

kontrolu, dále po sídlišti jezdí množství dětí bez přileb – prosíme o kontrolu 
b) Paní Stavělová Nešporova 2, Ol.: Žádost o pokácení vysokého stromu na štítě jejich 

domu. Paní byl vysvětlen postup se strany SVJ – žádost na Ing. Štěpánkovou MMOL. 
KMČ s případným povolením kácení souhlasí. 

c) P. Kučera SVJ Jeremiášova 5 – 7, Ol. Spojovací chodník na dobré cestě, do konce 
srpna bude hotov. 

d) Na našem sídlišti bude opět umístěn kontejner na elektroodpad KMČ dostane na 
vědomí, kdy a kam bude umístěn po dodání výrobcem. 

e) SVJ Jeremiášova 5 – 7 Ol. – chybí osvětlení, jsou tam výjezdy z garáží a vozidla 
z nových domů Jeremiášova jezdí kolem moc rychle, nebezpečí nehody. Žádají o 
umístění retardéru formou prahu na vozovce. 

f) Předzahrádka u trafiky a Loopy baru na Heyrovského ul. u tramvajového podchodu 
Fakultní nemocnice je oploceno posezení, ale je do něj veden naváděcí pás pro 
slabozraké a nevidomé chodce. Nutno dořešit jejich bezpečnost. 

g) Kontejner na oblečení byl přemístěn do kontejnerového stání na ul. Heyrovského 
vedle Loopy baru. Oblečení do kontejneru na komunální odpad nepatří. 
 

h) Rádi bychom Vás informovali o provozu tramvají po spuštění nové tramvajové větve 
na Nové Sady, který schválila Rada města Olomouce na svém zasedání dne 
14.května 2013.  
 
 1. TRAMVAJE  
 
 V celé tramvajové síti bude nově zaveden celodenní 15-ti minutový interval 
namísto dnešního lomeného intervalu 12/15. 
 Na Nové Sady budou v pracovní dny jezdit linky č. 3 a 5. Linka č. 3 pojede 
v 15-ti minutovém intervalu přes Tržnici a centrum k Hlavnímu nádraží a linka č. 5 
v 30-ti minutovém intervalu přes Tř. Kosmonautů na Hlavní nádraží.  
 Zavedení přímého (rychlejšího) spojení s Hlavním nádražím jistě cestující 
z Nových Sadů ocení, interval 30 minut odpovídá cca intervalu dnešní autobusové 
linky č. 23.   
 O víkendu budou Nové Sady obslouženy linkami č. 3 a 5 proloženě v 15-ti 
minutách s následujícím vedením - linka č. 3 pouze na Náměstí Hrdinů a linka č. 5 po 
Tř. Kosmonautů k Hlavnímu nádraží. Odstavování linky č. 3 bude ve dnech 
pracovního klidu v  Sokolské ulici.  Poslední zastávkou bude zastávka Náměstí 
Hrdinů, kde bude zajištěn přestup na/z linku č. 4 (odjezd spoje linky č. 4 směr 



centrum po 2-3min. po příjezdu linky č. 3, odjezd spoje linky č. 3 po 1-3min. po 
příjezdu linky č. 4 z centra). Výhodou této varianty je provozně lepší nabídka pro 
cestující z Nových Sadů, nabídka jak rychlejšího spojení s Hlavním nádražím linkou 
č. 5, tak s přestupem při cestě linkou č. 3. 
 
 2. AUTOBUSY   
V návaznosti na zavedení tramvajové dopravy na Nové Sady byly schváleny i úpravy 
v autobusovém provozu: 
-     linka č. 12 – linka bude nově vedena do Holice - trasa MŽ n.z. – Foersterova – 
Velkomoravská – nově U Teplárny - Vejdovského – Kosmonautů - Hl.n. – Holice – 
Průmyslová v pracovní dny (jako náhrada za zrušené spojení linkou č. 23). Linka 
bude v provozu převážně ve špičce,  víkendový provoz je zrušen. Ve špičce linka 
pojede v cca 20ti-minutovém intervalu.  
-     linka č. 16 – linka bude jezdit v pracovní dny podle stávajícího jízdního řádu a ve 
stávající trase, tedy Centrum Haná – Tabulový Vrch – Svornosti – Náměstí Hrdinů – 
Tržnice – Nové Sady žel.zast. a zpět. O víkendech bude jezdit v intervalu 15 minut 
(převážně dopolední špička) a 20 minut (přes poledne a odpoledne). 
-     linka č. 19 – linka bude jezdit ve stávající trase Tabulový Vrch – 
Foersterova,pošta – Velkomoravská – Vejdovského – Hlavní nádraží – Holice – 
Průmyslová. V pracovní dny ve špičce bude linka jezdit v intervalu 20 minut, v sedle 
40 minut. O víkendu bude interval 20 minut. V úseku Hlavní nádraží – Holice je linka 
doplněna dalšími spoji a spolu s linkou  12 tvoří na tomto úseku špičkový interval 10 
minut a sedlový interval 20 minut, tedy spojení směr Holice plně v dnešních časových 
polohách (počet spojů Hl.n.-Holice nezměněn). 
-     linka č. 23 – linka bude zrušena díky zavedení tramvají na Nové Sady. Nově 
bude spojení s Hlavním nádražím přes tramvajovou linku č. 5, úsek Hlavní nádraží – 
Holice bude nahrazen spoji linek č. 12 a 19 a úsek v trase přes zastávku U Teplárny 
– úpravou trasy linky č. 12. 
-     linka č. 27 – u této linky budou zrušeny závleky odpoledních spojů v trase Tržnice 
– Povel, linka bude jezdit celotýdenně pouze v trase Tržnice – Globus, a to plně 
v dnešních časových polohách.  
  Změny v autobusovém provozu budou realizovány k datu zprovoznění 
nové tramvajové tratě, tedy k datu zavedení tramvajových linek č. 3 a 5. 
 
 3. NÁZVY ZASTAVEK  
Dále byly schváleny budoucí názvy tramvajových zastávek v trase na Nové Sady, a 
to: 
-         Šantovka 
-         V Kotlině 
-         Trnkova   
Rovněž dochází k přejmenování stávající autobusové zastávky U Učiliště k termínu  
1. 9. 2013, nově na Trnkova, a to z důvodu sladění názvu autobusové zastávky 
s názvem nové tramvajové zastávky, kdy tyto zastávky budou v těsné blízkosti a 
budou sloužit jako přestupní místo. Termín 1. 9. 2013 je dílčím termínem pro změny 
jízdních řádů v rámci stanovených termínů Ministerstvem dopravy. 
 Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že k 1.7.2013 dochází k zaintegrování 
regionálního autobusového dopravce AUTA – BUSY Studený do IDSOK. Jedná se o 
linky 890804 Olomouc-Doloplazy-Tršice a 890805 Olomouc-Velká Bystřice-Hlubočky. 
Na platné jízdní doklady je tedy za stejných tarifních a smluvních přepravních 
podmínek možno od tohoto termínu cestovat i s tímto dopravcem.  
 Dále rovněž k 1.7.2013 dochází ke změně obchodního jména společnosti 
Veolia Transport Morava a.s. nově na ARRIVA MORAVA a.s. 
 



i) Upozorňujeme odbory Magistrátu, aby od 1. 4. 2014 nebyly pronajímány plochy 
v lokalit ě 7 Janského pro mobilní stánky z důvodu realizace 3. etapy Revitalizace 
sídliště Povel, včetně odstranění stánku na prodej pečiva pana Iljasova. 

j) V současné době na území našeho sídliště probíhá 2. etapa Revitalizace sídliště, 
k tomu jsou ještě na území Janského a okolí pokládány optické kabely jinou firmou. A 
dále v období červen až srpen 2013 má další stavební firma realizovat část Moravské 
cyklotrasy přes naše sídliště, ul. Schweitzerovou v trávníku na straně k panelovým 
domům, podél stávajícího chodníku u hlavní silnice. 

k) 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.  
 

III.  Pošta: Nedošla žádná pošta k vyřízení. 
 

IV.  Termín příští řádné schůze středa 11. září 2013 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského. 
 
 
 
 

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


