Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 14. 5. 2019

Zahájení:
Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:00 hodin dne 14. 5. 2019 v
DDM na ulici Janského.

Prezence:
Přítomní členové: Lukáš Popelák (předseda), Ivo Frič, Mgr. Dagmar Žůrková, PhDr. Zdeněk Machalíček, Bc. David Novák,
Jana Michlová, Vít Pachta, Jan Jančík, Helena Matysová, Ing. Noemi Batlová
Hosté: p. Spáčil (MPOL), p. Daněk, p. Marek

I.

Dotazy na policii
• V různých místech naší MČ se vyskytují automobily, které při parkování zasahují z parkovacího místa až
na chodník a tento částečně blokují (např. dodávky). V ul. V Křovinách takto je poničená zeleň, keře.
V jiných místech je omezená průchodnost chodníků na úkor zaparkovaných vozů. Žádáme kontrolu i
těchto přestupků.
• Do pěší zóny ul. Nedvědova vjíždějí automobily i mimo dobu určenou k zásobování. V podchodech pro
pěší pod Brněnskou ul. je stále provoz cyklistů.

II.

Přijatá vyjádření z MMOl
• V podchodech pod Brněnskou ul. bude v brzké době po žádosti KMČ umístěno dopravní značení „Cyklisto,
sesedni z kola“ na základě provedení místního šetření. Žádáme informování o době provedení místního
šetření, aby se jej mohli zúčastnit pověření členové KMČ.
• Zábor na ul. Nedvědova (předzahrádka u kavárny v objektu Zenit) byl radou města schválen, dále byl
schválen zábor zeleně pro stavební práce na ul. Janského 2.
• Propadlá kanalizace na Janského byla opravena, stejně tak byla vyčištěna vpusť na ul. H. Malířové.
• Pro financování ze společného nadstandardního rozpočtu na opravy chodníků pro všechny KMČ byly
upřednostněny akce v jiných městských částech. V naší KMČ tak budou tento rok provedeny ty opravy
komunikací, na které KMČ vyčlenila finance z rozpočtu jí určeného.
• V dubnu byl obnoven provoz posilové autobusové linky č. 111, ve dnech prac. klidu bude obsluhována
kloubovým autobusem.
• MMOl žádá KMČ o stanovisko k prodeji pozemku v majetku města parc. č. 460/11, k. ú. Povel. Komise
nevznáší žádné námitky, hlasováním 10 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo.

III.

Na jednání KMČ byly projednány tyto záležitosti
• Na uvolněné místo člena KMČ komise navrhuje přítomného hosta p. Marka, zájem o členství vyjadřuje
korespondenčně i p. Janečková. Komise hlasováním vyjadřuje podporu p. Karlu Markovi (veřejným
hlasováním pro p. Marka: 7 hlasů, pro p. Janečkovou: 0 hlasů, zdrželi se: 3 členové), p. Karel Marek
s nominací souhlasí.
• Host p. arch. Daněk z dopravní komise Olomouckého kraje přednesl téma dopravní zátěže ve městě
Olomouci a zvyšujícího se objemu tranzitní nákladní dopravy. Komise trvá na svých požadavcích na
omezení tranzitu a zklidnění dopravy na Velkomoravské ul., zejména v souvislosti s obavami o narůstající
dopravě z nové výstavby v naší a sousedních MČ, která zatěžuje komunikace jako Schweitzerovu,
Slavonínskou, Jižní, Velkomoravskou. Jako konkrétní řešení navrhujeme např. zákaz vjezdu nákladní

•
•
•

•

dopravě v nočních hodinách, světelnou signalizaci na Velkomoravské fungující i v nočních hodinách
s funkcí hlídání rychlosti (radarové semafory), aj. Dále poukazujeme na nízkou kapacitu odbočovacích
pruhů na Schweitzerově ulici před křižovatkou u Zenitu, v dopravních špičkách zde dochází k dlouhým
kolonám kvůli technicky zastaralému řešení křižovatky. Dopravu by urychlilo a zkapacitnilo zbudovat
odbočovací pruh vpravo, aby bylo možno míjet řadu aut čekajících na odbočení vlevo
Oprava podchodu u zast. Pionýrská, která byla přislíbena k 30. 4., nebyla provedena uspokojivě, došlo
pouze k jednoduchému odstranění největších potíží a omítka podchodu i nadále působí poškozeně.
22. května ve 14:00 se bude konat setkání s jubilanty v sídle magistrátu.
Přítomní členové KMČ byli seznámeni s prezentací a požadavky na KMČ ohledně nového plánu udržitelné
mobility (PUMMO) a připravované nové parkovací politiky města. Členové své připomínky na parkovací
politiku a na případné umístění cyklostojanů formulují do příštího zasedání.
Informujeme občany, že dne 1. června od 9:00 do 16:00 bude v areálu vozovny tramvají DPMO akce Den
otevřených dveří k výročí 120 let od zahájení tramvajového provozu ve městě. Všichni jsou srdečně zváni.

IV.

Opakované požadavky na MMOL
• Žádáme do doby provedení stavební úpravy na zastávce Pionýrská vyznačení odstupu mezi zábradlím a
obrubníkem pro bezpečnost cestujících.
• Opakovaně upozorňujeme na početnou holubí populaci v naší KMČ a problémy s tím spojené.
• Požadujeme sdělení stanoviska k provedení další etapy revitalizace sídliště Povel a kdy je naplánováno
• Veřejný prostor na Janského ulici u prodejny Albert je výrazně znečištěn. Žádáme spolupráci s majitelem
objektu při udržování čistoty.

V.

Nové požadavky na MMOl
• P. Marek navrhuje požadavek na návrh na Olomoucký kraj (v přítomnosti p. Daňka), aby byla silnice I/35
na Velkomoravské ul. převedena na sil. II. třídy na Olomoucký kraj, a doufá takto v zlepšení správy silnice.
• Dětské hřiště u ul. Bieblovy má poškozený kolotoč, žádáme opravu.
• Dále trváme na požadavku vyčištění drenáže na chodníku pod ul. Brněnskou, zaneseno dlouhou dobu
neuklízeným jehličím.

•
•
•
•

Trváme na žádosti o vyznačení stavebních nedokonalostí na tramvajovém nástupišti Pionýrská z minulého
zápisu.
Zábradlí u tramvajového pásu na Brněnské ulici je v žalostném stavu. Část po nedávné dopravní nehodě
je opravována, žádáme o vyjádření, zda bude pokračováno v opravě i v dalších částech ulice.
Prosíme o doplnění chybějící váhové houpačky na dětském hřišti vnitroblok Sienkiewiczova – Lužická.
Žádáme o informování průběhu řešení nového přístupu k sekání trávy a určování lokalit, které budou
ponechány ve více vzrostlém stavu blízkém přírodě. Členové KMČ připraví k další schůzi podněty na
oblasti, které bychom rádi ponechali v méně posekaném stavu (tzv. louky).

•

Žádáme o opravu dětského hřiště na ulici Nedvědova - Kap. Jaroše – viz. Foto. U tohoto hřiště prosíme o
výměnu uschlého stromu.

•

Žádáme o opravy laviček na ulici Heyrovského 21 a na ulici Sinkiewiczova.

•

Žádáme o opravy podpěr u stromků na ulici Nedvědova 9-11 a na ulici Lužická.

Zapsal: Bc. David Novák

Schválil: Lukáš Popelák

