Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 5. 3. 2019
Zahájení:
Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku na 18:00 hod.
dne 5. 3. 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, Helena Matysová
Nepřítomní členové: Jiří Lang
Hosté: p. Marek, p. Snášel
I.

Dotazy na policii
• Na schůzi se nedostavili hosté z řad policie.
• Doplnění vyjádření k bodu z únorové schůze ohledně výjimky z vyhlášky o rušení nočního
klidu – uzavřená akce nemusí mít výjimku z vyhlášky.
• Vznášíme požadavek na policii. Žádáme kontrolu bezpečnosti v podchodech pod
Brněnskou ulicí. Je zde smíšený provoz chodců a cyklistů. Řešení shledáváme i v dopravní
značce C14a s nápisem „Cyklisto, sesedni z kola“. Bylo přislíbeno osazení značkou během
rekonstrukce podchodu u zast. Fakultní nemocnice, ale nebylo tak učiněno.

II.

Žádosti o vyjádření stanoviska KMČ
• Nepřítomný člen KMČ p. Jiří Lang požádal korespondenčně o odvolání členství v komisi
kvůli své místní příslušnosti k části Slavonín. Hlasování pro odvolání: 10 PRO, 0 PROTI, 0
se zdrželo.
• Žádost MMOl o stanovisko k nájmu případně prodeji nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Olomouce, parc. č. 460/10, k. ú. Povel: 10 PRO, 0 Proti, 0 se zdrželo.

III.

Vyjádření k bodům z minulých schůzí
• Host p. Marek požádal komisi o vyjádření k průběhu řešení problematiky dopravy ve
Velkomoravské ulici a seznámil komisi s průběhem a dalším směřováním své petice za
zklidnění a za odklon kamionové dopravy z ulice Velkomoravská v Olomouci a instalaci
radaru k měření povolené rychlosti tamtéž. Komise doporučila petici dále šířit i v papírové
podobě mezi občany Povlu.
Komise dále trvá na svém stanovisku a požadavcích ze schůzí v lednu a únoru 2019.
Požadavek na umístění informativního radaru z únorové schůze ovšem stále zůstává
nezodpovězen, k březnové schůzi nevedeme ani žádné jiné nové informace z MMOl
k této problematice.
Jako další konstruktivní krok k zlepšení dopravní situace na Velkomoravské ulici
navrhujeme provedení bezpečnostní inspekce pozemní komunikace certifikovaným
auditorem. Výsledky inspekce by vedly k identifikování rizik a návrhům jejich eliminace,
které bychom respektovali. Provedení inspekce ovšem není v silách samotné KMČ.
Obracíme se s tímto požadavkem na MMOl a žádáme o koordinaci s majitelem dotčené
komunikace.
• Odpověď z MMOl k žádosti o autobusovou linku k aquaparku: Přímá linka není
v současnosti ze sídliště Povel plánovaná, mimo jiné z důvodu nedostatečných kapacit.
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•
•

•
•

Linka 16 končí na zast. Centrum Haná z toho důvodu, že při jízdě z aquaparku by zde
nebyla nástupní zastávka.
MMOl dává na vědomí umístění stánku s prodejem zabíjačkových produktů (6.3. a
20.3.2019).
Na ulici Schweitzerova 42 bude pokácen do 31.3.2019 strom jasan.
Komisi je předložen plán změny zimní údržby od odboru dopravy MMOl pro příští zimní
sezónu. Podklady budou členy nastudovány.
Předložen návrh změny letního prázdninového provozu MHD: linka č. 16 má navrženo
prodloužení intervalu ve špičce pracovních dnů z 10 na 12 minut. U linek č. 12 a 19 je
přidáno několik spojů kolem 6. a 14. hodiny.
Komise shledává, že návrh je v rozporu s politikou PUMMO. Omezování MHD není
v souladu s potřebou zklidňovat automobilovou dopravu v ulicích města.
Cyklostezka kolem prodejny Lidl – podle projektu novostavby prodejny a přilehlého
parkoviště bude stezka osvětlena pomocí veřejného osvětlení z budovaného parkoviště.
Poslední etapa revitalizace sídliště Povel v tomto roce nebude s největší
pravděpodobností provedena z důvodu preference jiných investičních akcí.

IV.

Nové požadavky na MMOl
• Tabule ostění vstupů do podchodu u zast. Pionýrská jsou poničené, čistota podchodu
není udržovaná. Vybavení obou podchodů a zastávek v Brněnské ul. je nedostatečné
vzhledem k jejich využití jako přestupního bodu na meziměstské autobusy. Tyto
podchody jsou pro mnoho cestujících vstupní branou do města.
• Žádost od hosta k doplnění vodorovného dopravního značení na komunikacích a
parkovištích v ul. V Křovinách č. 2, 4, 6.
• Od hosta přichází stížnost na holuby v ul. Sienkiewiczova, V Křovinách. Komise doplňuje,
že problémy s holuby jsou dlouhodobě na celém sídlišti. Znečišťují veřejný i soukromý
majetek, hnízdí v neudržovaných objektech.
• Stále trváme na požadavcích ohledně dopravního značení z minulé schůze, zůstaly bez
odpovědí. Značka „konec zóny“ u výjezdu z ul. Holečkovy je stále otočena do protisměru.
• Od TSMO žádáme průběžné zasílání harmonogramů prací v naší městské části. Byli
bychom rádi informováni o sběrových sobotách, sekání trávníků a jiné údržbě.
• V ul. Janského 2, 4 a 6 je propadlá kanalizační mříž po vykácení stromu, podobně u DDM
Janského.
• Lavičky v zeleném ostrůvku v Sienkiewiczově ulici jsou poničené.
• Žádáme TSMO o vyčištění kanalizační vpustě v ulici Heleny Malířové v zatáčce u domu 8,
10.
• Žádáme MMOl o odpověď, zda bude během následujících let provedena 3.etapa
revitalizace sídliště Povel.

V.

Rozpočet KMČ
• Nacenění navrhovaných investic ještě nebylo do schůze provedeno, KMČ odkládá
rozhodnutí o preferovaných investicích do další schůze, kdy budou podklady známy.

Zapsal: Bc. David Novák

Schválil: Lukáš Popelák

