
  

Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 

Zápis ze schůze dne 8. 1. 2019 

 

Zahájení: 

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

8.1.2019 v DDM na ulici Janského. 

 

Prezence: 

Přítomní členové: Lukáš Popelák – předseda, Ivo Frič, Mgr. Dagmar Žůrková, PhDr. Zdeněk Machalíček, Ing. 

Noemi Batlová, Bc. David Novák, Jana Michlová, Vít Pachta, Jan Jančík 

Nepřítomní členové: Jiří Lang, Helena Matysová 

Hosté: p. Spáčil – MPO, p. Zavadil – PČR, p. Karel Marek 

 

I. Podněty na policii 

 Na ul. Heyrovského 35 pravidelně nebezpečně odstavená dodávka u přechodu. 

 Odpověď z MPO: Automobil 2 roky odstavený na Jeremiášově ul. – magistrát města rozhodl, že se 

nejedná o vrak. 

 

II. Korespondence z MMOl 

 Požadavek na opravu kanálů na „jižní spojce“ byl postoupen na Moravskou Vodárenskou, a.s. 

 Informace o prodeji pozemku parc. č. 496/14 k.ú. Povel. 

 Dotazy ohledně holubů a informačních ploch tramvajové trati z minulého zasedání zatím bez 

odpovědi. 

 

III. Požadavky na KMČ 

 Požadavek od DDM na finanční spoluúčast akcí pro děti pro rok 2019.  

 Rozhodnutí odloženo na dobu, kdy bude znám rozpočet KMČ pro tento rok. 

 

IV. Nové požadavky na MMOl 

1. Doprava na ul. Velkomoravská 

Hosté (p. Marek) – návrh na měření rychlosti na ul. Velkomoravská, návrh na omezení vjezdu nákladní 

dopravy na ul. Velkomoravské. Alespoň informativní radar s výchovným efektem. Doprava na 

Velkomoravské ulici je pro občany kritická. 

KMČ jednohlasně souhlasí s podnětem na zřízení měření rychlosti na ul. Velkomoravské (u Zenitu), 

alespoň informativní radar s výchovným účinkem, obrací se na dopravní komisi rady města. 



  

KMČ jednohlasně souhlasí s podnětem na řešení odklonění nákladní dopravy z ul. Velkomoravské. Obrací 

se na radu města a dopravní komisi se žádostí na nalezení alternativní trasy pro nákladní tranzit přes 

město. 

Hosté – Elektronická petice za odklon kamionové dopravy z Velkomoravské ulice a instalaci radaru je 

dostupná na adrese  

http://www.petice24.com/petice_za_odklon_kamionove_dopravy_z_ulice_velkomoravska_v_olomouci_a

_instalaci_radaru_k_meni_povolene_rychlosti_tamte 

 

2. Cyklostezka za supermarketem Lidl Schweitzerova 

Občanský podnět – cyklostezka kolem prodejny Lidl ze Schweitzerovy do Ibsenovy ul. je neosvětlená 

a nepřehledná. 

KMČ jednohlasně vznáší požadavek na zvýšení bezpečnosti cyklostezky. Osvětlení, umístění zrcadla. 

 

3. Špatné provedení nástupiště tramvajové zastávky Pionýrská 

Na nástupišti směrem do centra je mezi zábradlím a dlažbou nástupiště velký výškový rozdíl. Zábradlí 

neplní bezpečnostní funkci. Čekající cestující mohou snadno přepadnout do vozovky. 

 

4. Kontejnery na tříděný odpad 

Kontejnery na kovový odpad jsou málo rozšířené. 

Kontejner na elektroodpad byl umístěn na Heyrovského ul. před revitalizací a stále nebyl navrácen.  

 

V. Schůze pro březen 2019 přesunuta 

Z důvodu uzavření prostor v DDM Janského v době jarních prázdnin je schůze přesunuta na 5. března 2019, 

18:00 hod. 

 

VI. Stránky na sociálních sítích 

Založena stránka KMČ pro informování a komunikaci s občany na síti facebook.com. 

 

    @OlomoucPovel 
 

 

Zapsal: Bc. David Novák                                             Schválil: Lukáš Popelák 

 


