
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 

Zápis ze schůze dne 13. 8. 2019 

Zahájení: 

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

13. 8. 2019 v restauraci Radegast. 

Prezence:  

Přítomní členové: Lukáš Popelák (předseda), Mgr. Dagmar Žůrková, PhDr. Zdeněk Machalíček,  Jana 

Michlová, Vít Pachta, Jan Jančík, Helena Matysová, Ing. Noemi Batlová, Ivo Frič 

Nepřítomní členové: David Novák – omluven,  Karel Marek 

Hosté: Mgr. Miloslav Tichý – garant KMČ za radu města 

 

I. Přijatá vyjádření z MMOl 

• Kanál u DDM již opraven, kanál na ulici Jeremiášova u domu č.6 bude opraven TSMO. 

• Požadavek na vyčištění drenáže na ulici Brněnská byl postoupen na odbor městské zeleně                        

a odpadového hospodářství – bude realizováno TSMO. 

• Oprava laviček ve vnitrobloku Nedvědova x Kischova bude realizována TSMO v tomto roce. 

• Na základě upozornění KMČ proběhne monitoring holubí populace s následným odlovem. 

• Na tramvajové zastávce Pionýrská bylo vyměněno zábradlí, aby nevznikala nebezpečná 

mezera mezi zábradlím a obrubníkem. 

• Oznamují se tyto zábory: prodejní stánek na ulici Janského, ulice Nešporova – opravy fasády 

domu. 

• Vyjádření k revitalizaci – 3. etapa: 

• 3.etapa akce Regenerace a revitalizace sídliště "obytná zóna Povel" byla smluvně 

rozdělena na tři samostatné části. První část 3 etapy - Jižní propojení byla 

realizována v roce 2015. Další dvě části s názvem RC3II - Pěší zóna Jánského  - jejímž 

cílem je úprava ulice Heyrovského a Janského: zpevnění komunikací, umístnění 

příčného prahu a zvýšení plochy křižovatky, parkovací stání, nástupní požární 

plochy, úprava smíšené stezky pro chodce a cyklisty, návrh dlážděných ploch z 

vegetační dlažby, chodníky, veřejné osvětlení, stání kontejnerů TKO, ozelenění 

volných ploch včetně rekonstrukce vodovodu a kanalizace a RC3III - Doplnění 

parkovišť a mobiliáře  - řeší  parkovací stání, chodníky, umístění příčného prahu, 

stání kontejnerů TKO, mobiliář, ozelenění ploch včetně rekonstrukce vodovodu          

a kanalizace jsou projekčně připraveny s platným stavebním povolením k realizaci. 

• Plán investic schvaluje Rada města Olomouce a Zastupitelstvo města Olomouce. 

Obě akce RC3II - Pěší zóna Janského (náklady realizace 48 680 358 Kč) a RC3III - 

Doplnění parkovišť a mobiliáře (náklady realizace 20 806 793 Kč) byly opětovně 

zařazovány do návrhu plánu investic. Do konečné podoby plánu ale nebyly, zejména 

z finančních důvodů, vybrány. Nyní jsou evidovány v rámci dlouhodobého 

investičního plánu města na odboru investic. 

 

 



II. Nové požadavky na MMOl 

• Požadujeme odstranění spadlého stromu naproti domu Sienkiewiczova 3, za popelnicovým 

stáním. 

• Žádáme o vyčištění kanálu školky Lužická směrem k domu Nešporova 15. 

• S nárustem stánků s občerstvením za domem Lužická 15 (naproti Radegastu) došlo k navýšení 

odpadků, které se do stávajících košů nevlezou. Žádáme MMOl aby prověřil podle zákona o 

odpadech, zda mají provozovny zajištěnu likvidaci odpadu. 

• Žádáme o vyčištění odtokového kanálu u podchodu Pionýrská. Dále je potřeba opravit tento 

kanál viz. foto. 

                                                                        
                 

• Žádáme o opravu kanálu, který na silnici za domem Jeremiášova 16. 

                                                                      

• Dále žádáme o vyřešení vsakování vody u slepé ulice, která je u trafostanice za domem 

Jeremiášova 16. Když zaprší, drží se tam velké množství vody, která nemá kam odtékat.  

• Žádáme o odstranění 3 suchých stromů pod Brněnskou 2 a dosadit místo nich stromky 

nové. 

• Žádáme o úklid plochy vedle baru Florida, před domem Janského 6. Tato plocha je 

zaneřáděná a roste tam vysoká tráva. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Dagmar Žůrková                                            Schválil: Lukáš Popelák 



 


