
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 

Zápis ze schůze dne 10. 9. 2019 

 

Zahájení: 

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

10. 9. 2019 v DDM na ulici Janského. 

 

Prezence:  

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

Novák, Jan Jančík, Helena Matysová, Ivo Frič 

Nepřítomní členové omluveni : Jana Michlová, Vít Pachta, Ing. Noemi Batlová, Karel Marek 

                                       

Hosté: p. Spáčil (MPOL), p. Tichý (garant), p. Zavadil (Policie ČR) 

 

Dotazy na policii 

• Dotaz na zákaz konzumace alkoholu a možnosti postihu takového jednání na veřejnosti, 

zejména pokud se pojí se znečišťováním a narušováním veřejného pořádku. Podle vyhlášky 

č. 4/2016 zákaz konzumace platí v MPR Olomouc a mimo ni platí v okruhu 150 m od škol, 

hřišť, prodejen potravin, zastávek MHD, objektů sociálních služeb atd.  

• Upozorňujeme na obtěžující skupinky lidí popíjejících alkohol za budovou prodejny Albert 

na ulici Janského (u nízkého objektu výměničky), dále v pěší zóně Janského od 

supermarketu směrem k ZŠ Heyrovského. Ani přivolaná hlídka problém nevyřešila. 

• Z korespondence přišla stížnost na skupiny popíjející alkohol na Heyrovského ul. na lavičce 

vedle školy.  

Apelujeme na občany, ať se v případě, že jsou svědky narušování veřejného pořádku nebo 

dopravních přestupků, obrací ihned na telefonní linku městské policie. 

 

II. Přijatá vyjádření z MMOl 

• Oznámení záborů: z důvodu výstavby inženýrských sítí na Janského ul., stánek na prodej 

kaprů Janského 26 (před Albertem) v předvánoční době, Heyrovského 37 výstavba 

vodovodní přípojky, Janského ul. inženýrské sítě k výstavbě bytového domu. 

• Odbor městské zeleně požaduje o vyjádření stanoviska KMČ k odstranění 1 ks lavičky na ul. 

Heyrovského mezi č. o. 12 a 37, lavička je poškozená a v zeleni mimo dětské hřiště. Jako 

náhrada bude provedeno umístění nové lavičky 1-2 ks blíže pískovišti. 

Přítomní členové s plánem souhlasí. 

• Upozorňujeme na změnu jízdních řádů MHD v části Povel od 1. září 2019: školní ranní spoj 

linky 17 z Nemilan byl uspíšen o 3 minuty, odjezd z Nemilan již 7:10. 

• Předběžný termín výjezdního zasedání rady města v části Povel (setkání s členy KMČ) je 

během IV. kvartálu 2020. 



 

III. Na jednání KMČ byly projednány tyto záležitosti 

• Korespondenčně byly občany zaslány fotografie s havarijním stavem silnice na ul. Arbesově 

u křižovatky s ul. Hraniční se žádostí o nápravu. 

Rekonstrukce této části ulice je zařazena do investičního plánu v roce 2020, náklady činí 

přes 8 mil. Kč, tím bude stav této komunikace napraven. Rekonstrukce byla naplánována 

již na rok 2019, ale z finančních důvodů byla odložena. Upozorňujeme, že komunikace 

spadá již částí pod kompetenci KMČ Slavonín.  

• Setkání jubilantů proběhne 17. října v 15:00 v obřadní síni MMOl. 

• 12. října mezi 8:00 a 13:00 se uskuteční sběrová sobota na rohu ul. Heyrovského 

a Kpt. Jaroše u bývalé trafostanice u Hotelového domu. 

• Žádáme spoluobčany, ať využívají přistavené kontejnery TSMO a neskládkují 

odpady mimo ně. Děkujeme, že udržujete v naší městské části pořádek. 

 

IV. Nové požadavky na MMOl 

• Korespondenčně jsme obdrželi žádost o opravu propadlé vozovky na parkovišti Janského 

18 v blízkosti rampy pošty. Žádáme TSMO o opravu. 

• Korespondenčně jsme obdrželi žádost o umístění dopravního zrcadla na Polské ulici při 

výjezdu z Varšavského náměstí (naproti ulice Jihoslovanská). Není zde vidět do křižovatky 

přes zaparkovaná auta.  

• Prosíme o opravu kanalizační vpusti na Lužické ul., na asfaltovém chodníku u oplocení MŠ 

Lužická (vedoucí k Nešporově). Opakovaně také žádáme o umístění bariér mezi vozovku 

ul. Lužické a tento chodník, který t. č. není oddělen obrubníkem a dochází zde k vjezdu 

vozidel. 

• Telefonní budka na Schweitzerově 66-68 je znečištěna od lidí, kteří se občerstvují 

v přilehlých prodejnách. Žádáme dohled a nápravu, pomohlo by prosvětlení místa 

vykácením křoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: David Novák                                                       Schválil: Lukáš Popelák 


