
  

Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 

Zápis ze schůze dne 12.2.2019 

 

Zahájení: 

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

dne 12.2.2019 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, Jiří Lang, Helena Matysová 

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

 

I. Podněty na policii 

• Dotaz základní školy na výjimku z obecně závažné vyhlášky o nočním klidu - Je potřeba, aby takový 

požadavek byl schválen zastupitelstvem. 

 

II. Korespondence z MMOl 

• Informace o záboru veřejné zeleně při rekonstrukci domu Nedvědova 1, 3, 5. 

• Pacht nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce: pozemky v k.ú. Povel, obec Olomouc, 

parc. č. 460/9 a 460/11. KMČ vyjadřuje souhlasné stanovisko (11 PRO, 0 PROTI) 

 

III. Vyjádření k bodům z minulých schůzí 

• Vyjádření k informačním plochám ohledně tramvajové trati:  

• Je možné zajistit, pokud je KMČ ochotné financovat z vlastních prostředků informační materiály a 

zajistit plochy k vylepení (cena plakátu 2 440 Kč). KMČ rozhodne na příští schůzi podle informací, 

jak plakát vypadá a zda je dostupná plocha k vylepení. 

• Špatné provedení zábradlí v tramvajovém nástupišti Pionýrská je bez odpovědi z DPMO 

• Cyklostezka za supermarketem Lidl a její osvětlení – v rámci přípravy výstavby nové prodejny bude 

cyklostezka řešena, informace o osvětlení budou dodány na další schůzi. 

• Vyjádření k omezení rychlosti a tranzitu na Velkomoravské – umístění radaru je  dle vyjádření odboru 

dopravy a územního rozvoje těžko proveditelné a s omezením tranzitu se nepočítá do plné výstavby 

obchvatu města. 

IV. Nové požadavky na MMOl  

• Svislé DZ konec zóny na Holečkově ulici v křižovatce se Schweitzerovou je otočené proti směru 

komunikace. 

• Navrhujeme řešit prodloužení intervalu zelené na přechodu pro chodce v křižovatce Velkomoravská. 

• KMČ dále požaduje umístění informativního „výchovného“ radaru na Velkomoravské ulici, jako technicky 

možného kroku ke zklidnění provozu v ulici, jehož provedení bylo v korespondenci z MMOl naznačeno 

jako proveditelné. 



  

• Nádoby na plastový odpad u MŠ Lužická jsou plné odpadu z blízkého jídelního provozu. Žádáme MMOl o 

výměnu malého kontejneru na plast za větší. 

• Přímé spojení MHD od tržnice směrem k aquaparku přes Schweitzerovu neexistuje, bylo by vhodné takové 

spojení zavést alespoň ve večerních hodinách, když je zde výhodné vstupné pro seniory. Chceme také akci 

aquaparku pro seniory a další podobné akce více propagovat (můžeme přes kanály KMČ, vyžadujeme 

pouze spolupráci magistrátu a poskytnutí informačních materiálů v přijatelné formě). 

• Parkoviště Janského u pošty – zvážit změnit režim parkování, aby byla místa pro návštěvníky zdravotního 

střediska a dalších služeb v bezprostředním okolí. Vznášíme dotaz na možnost zvýšení počtu 

krátkodobého stání v oblasti. Dále vznášíme dotaz, kdy bude dokončena 3. etapa revitalizace sídliště 

Povel, která tento problém s parkováním řeší. 

• Chodník z Lužické do Nešporovy (kolem MŠ) je neoddělený od silnice dopravním značením, sloupky nebo 

stavebně. Je zde možný vjezd vozidel. Požadujeme oddělení chodníku od vozovky pomocí některé z výše 

navržených možností. 

• Trváme na vyjádření k umístění kontejneru na elektroodpad v ulici Heyrovského. 

• MMOl vznesl požadavek na KMČ k navržení ulic vhodných ke zjednosměrnění. KMČ navrhuje pro toto 

řešení Nešporovu ulici a uvedení do stavu před revitalizací. Obousměrný provoz se neosvědčil, auta stále 

parkují oboustranně a ulice je úzká. Dále upozorňujeme na možnost zjednosměrnění ulice Heyrovského, 

jako vhodného řešení dopravy zejména ve školních dnech. 

• Požadavek na zimní údržbu – vyjádření k prioritní údržbě chodníků a přechodů na frekventovaných 

křižovatkách a na trasách pro slabozraké (Heyrovského). 

 

IV. Rozpočet KMČ na rok 2019 

• 150 000 Kč na výdaje KMČ  

• 300 000 Kč na opravy chodníků 

• 2,7 mil. Kč pro všechny komise jako nadstandardní výdaje na chodníky 

• 10 mil. Kč pro všechny komise na „estetizaci“ veřejných prostorů 

Výdaje na „estetizaci“ 

• Navrhujeme tyto projekty - udržitelnost projektu revitalizace, tj. údržba laviček, zeleně a mobiliáře. 

Údržba akátové aleje v Jihoslovanské ul. 

Výdaje na chodníky 

• Navrhujeme opravit chodník při Velkomoravské ulici od zast. Zenit u prodejny Lidl k čerpací stanici Shell, 

nejhorší úsek cca. 75 metrů; Nešporova sudá čísla, propadající chodník; oprava asfaltové přístupové cesty 

od Nešporovy k ulici Lužické ( kolem plotu Monte školky ); Jeremiášova 2, 4, 6 ; Janského za DDM. K částce 

300 tis. na opravy chodníků můžeme vyčlenit 100 tis. z rozpočtu komise na další výdaje. Do příští schůze 

budou projekty naceněny. 

 

Příspěvek z rozpočtu KMČ pro DDM na akce pro děti na rok 2019 ve výši 5000 Kč z minulé schůze je schválen. 

 

V. Příští schůze 

• Upozorňujeme, že datum příští schůze je 5. března 2019. 

 

Zapsal: Bc. David Novák                                             Schválil: Lukáš Popelák 

 


