Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 8. 4. 2009
I. Zahájení
KMČ číslo 20 – Olomouc, Povel svolala pravidelnou schůzku v 18 hodin, dne 8. 4. 2009
v ICM v přízemí DDM, Janského ulice, Olomouc.
II. Presence
Přítomni: p. Jančík, PaedDr. Žáková, pí. Matysová, pí Musilová, Ing. Horčička, p. Vlach,
Mgr. Dosoudilová, p. Večeřa, Mgr. Žůrková
Nepřítomni: omluveni: pí Machalíčková, pí Michlová
Hosté:p. Rampa, p. Rozsypal – MPO, p. Moučka – PČR, p. Eliáš, pí Laimarová, pí
Česalová
III. Program
Komise se zabývala podněty občanů týkajících se našeho sídliště:
a) Pan Eliáš a pí Laimarová přišli požádat o pomoc, auta při parkování za Albertem
přejíždějí na Janského 16 přes trávník, prosíme o pomoc v řešení MPO
b) Paní Česalová Lužická 12 přednesla stížnost na nemožnost parkování na sídlišti. Myslí
si, že by pomohlo nalajnování stání na sídlišti a tím by se mohl zvýšit počet
parkovacích míst, když by se řidiči naučili parkovat auta blíž k sobě. Navíc je na
sídlišti zaparkováno mnoho firemních vozidel, např. Olomoucká kurýrní služba zde
parkuje 3. vozidly. Zjistíme možnosti.
c) KMČ žádá MPO o pomoc, u podchodu Pionýrská se ztratily zábrany TSMO, které
stály místo kanálových poklopů. Žádáme o dosazení poklopů nebo alespoň zábran,
nebezpečí úrazu.
d) Předseda KMČ 20 p. Jančík se zúčastnil projednávání projektu na chodník Janského –
Pionýrská. Výsledek viz citace ze zápisu z jednání níže:
Jedná se o propojení sídliště Povel – oblasti ulice Jánského – s podchodem na
Brněnské ulici. Stavba bude navržena jako společná stezka pro cyklisty a chodce
v šířce 3 m. Začátek stezky bude napojen na Heyrovského ulici s řešením napojení
na stávající chodník na opačné straně komunikace. Zástupce KMČ požaduje
prověření možnosti zpevnění svahu mezi vozovkou a chodníkem k podchodu.
Návaznost konce stezky na komunikaci ulice Jánského bude upřesněna zástupcem
OKR, vzhledem k možnému ovlivnění úpravami v souvislosti s plánovanou výstavbou
bytových domů.
Podél stezky bude realizováno nové VO a výsadba doprovodné zeleně. Předpokládá
se vysazení řady stromů s podsadbou keřů. Výsadba bude dále upřesněna
v souvislosti s již navrženým plánem výsadby v okolí a polohou inženýrských sítí.
Povrch bude upřesněn v závislosti na průběhu inž. sítí.
Stanovisko PČR-DI: zaústění na Heyrovského ulici bude provedeno jako místo pro
přecházení, stezka zde bude na hraně komunikace ukončena. Na protější straně
komunikace bude provedena úprava napojení stávajícího chodníku. Zakončení v ulici
Jánského bude provedeno do obratiště.

e) Předseda KMČ 20 p. Jančík se zúčastnil projednávání projektové dokumentace pro
přechody ul. Schweitzerovy u zastávky MHD U kapličky. Na projektu se dále pracuje
a čeká se na vyjádření DI PČR.
f) Na telefonickou žádost k stání v ul. Kischova se na pozvání předsedy KMČ 20 nikdo
nedostavil k vysvětlení požadavku, co si přesně občané představují. Na nákresu, který
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byl dodán pro projednání KMČ je situace jinak, než bylo řečeno telefonem. Je nutné
na příští schůzi KMČ dořešit za účasti navrhovatele PhDr. Františka Fialy.
Dále žádáme o zjednosměrnění tkzv. „malé“ Schweitzerovy ul. od Holečkovy ul.
( Videoprivat) po ul. V Křovinách s ukončením stávajícího zákazu stání za večerkou.
Tímto opatřením získáme 5 nových parkovacích míst pro bydlící v této oblasti.
Při jednání na místě samém na Jihoslovanské ul. z důvodu stavu akátů za účasti 2
pracovnic MMOl, předsedy KMČ 20 p. Jančíka, pí Musilové a p. Pechance byly 2
akáty navrženy ke kácení a ostatní budou zkontrolovány v květnu za vegetace.
Ve čtvrtek 16. 4. 2009 proběhne na MMOl jednání k Moravské cyklostezce, která
povede přes Povel.
Z prosince 2008 urgujeme odstranění laviček a betonového pingpongového stolu za
domem Heyrovského 1 – 5.

IV. Pošta:
KMČ 20 souhlasí s pronájmem 16 m2 pozemku na zřízení parkovacích míst u domu
Schweitzerova 83, č.j. MAJ-MŘ-DOK/1132/2009/Ha
V. Termín příští schůze středa 13. května 2009 v 18.00 hod. v ICM DDM Janského.

Zapsala:

PaedDr. Sylva Žáková

Schválil:

p. Jan Jančík

