Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel
Zápis ze schůze dne 9. 4. 2019
Zahájení:
Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:00 hodin dne 9. 4.
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
Omluveni členové: Ing. Noemi Batlová
Hosté: p. Zavadil (Policie ČR), p. Spáčil (MPOL)
I.

Dotazy na policii
• V ulici Ibsenova mezi Schweitzerovou a Jihoslovanskou jsou vozidla odstavená v odbočovacím
pruhu křižovatky a překáží provozu.

II.

Přijatá vyjádření z MMOl
• Zábradlí na tramvajových zastávkách Pionýrská bude vyměněno a obrubník zastávky bude
uzpůsoben tomuto zábradlí.
• Požadavek z února na zjednosměrnění ulic bere MMOl na vědomí a zařazuje jej do plánu.
• 3 zástupci KMČ byli pozváni na seminář k PUMMO, který se koná dne 10. 4.
• Dopravní značka v Holečkově ulici byla otočena do původní polohy.
• Prodloužení zelené pro chodce na křižovatce Schweitzerovy a Velkomoravské nebude
uskutečněno z důvodu koordinace s řízením dalších křižovatek.
• Kanalizační vpusť na Janského a na ulici Heleny Malířové byla vyčištěna a opravena.
• Poničené lavičky na Sienkiewiczově ul. budou opraveny.
• MMOl provedl v březnu tohoto roku týdenní informativní měření intenzity dopravy a rychlosti
vozidel ve Velkomoravské ulici, výsledky jsou uvedeny v aktualitě na webových stránkách města
http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/23780.
Bude
zvážena
instalace
automatického měření rychlosti. KMČ by toto řešení vedoucí k větší bezpečnosti a snížení
hlukové zátěže obyvatel uvítala.
• Zvýšení počtu krátkodobého stání na Jánského by znamenalo úbytek dlouhodobého parkovacího
stání.
• Bude zpracován návrh a následné provedení stavebního oddělení chodníku za MŠ Lužická
vedoucího k Nešporově ul. a komunikace v Lužické ulici pomocí sloupku.
• Nejpozději v dubnu bude provedena oprava opadávající omítky v podchodu u zastávky Pionýrská.
• Nevyhovující kontejner u MŠ Lužická na plastový odpad je v majetku MŠ a jeho případná výměna
je tedy na jejich straně.
• Na ul. Heyrovského 8 a Janského 1 bylo provedeno kácení stromů.
• Byly vydány následující zábory veřejných prostor:
Do 17. 4. u prodejny Albert na Janského prodejní stánek řeznictví Kunovský. V letním období
předzahrádka pro Pivní bar Florida na Janského ul. Taktéž předzahrádka pro Pivnici
Radegastovna.
• Na ulici Jeremiášova 16 budou provedeny výkopové práce.

III.

Vyjádření k bodům z minulých schůzí
• P. Lang byl odvolán na vlastní žádost z členství v KMČ 20 Povel, nový člen komise bude
zkonzultován a navržen komisí.
• Vyjádření DPMO k předloženému prodloužení intervalu na lince 16 v období letních prázdnin:
Zapříčiněno nižším počtem cestujících a menší poptávkou podle sčítání z minulých let. Dalším
důvodem je větší potřeba řidičů autobusů pro náhradní autobusovou dopravu v období letních
tramvajových výluk.
• Kontejner na elektroodpad je znovu umístěn i na Heyrovského ul.
Umístění kontejnerů je možné zjistit na webových stránkách http://www.olomouctridi.cz/odpad.
• Setkání jubilantů je plánované na 22.května na 14:00

IV.

Sběrové soboty
• Termíny sběrových sobot na území KMČ Povel jsou stanoveny následovně:
• 18. května roh ulic V Křovinách a Schweitzerovy.
• 12. října ulice Heyrovského naproti Hotelovému domu.
• Žádáme spoluobčany, ať využívají přistavené kontejnery TSMO a neskládkují odpady
mimo ně. A to i na místech, která dříve pro kontejnery byla využívána a letos nebudou,
jako např. roh ul. Sienkiewiczovy a Lužické. Děkujeme, že udržujete v naší městské části
pořádek.

V.

Požadavky na MMOl
• Stále požadujeme sdělení stanoviska k provedení další etapy revitalizace sídliště Povel, a kdy je
plánováno.
• KMČ obdržela přehled činností TSMO v měsíci dubnu.
V rámci operativního řešení požadavků KMČ žádáme TSMO o úklid popelnicových stání
a prostorů kolem laviček (rozbité skleněné lahve), a dále uklidit chodník pod Brněnskou ulicí,
který je plný jehličí a vyčištění drenážní strouhy pod svahem ulice Brněnská v celé její délce.
• V nové zástavbě na Janského ulici bylo během stavby provedeno vykácení zeleně. Žádali jsme
náhradní výsadbu, ale tato v naší KMČ nebyla provedena. Žádáme vyjádření, zda a kde byla
náhradní výsadba provedena.
• Na jaké místo byla realizována náhradní výsadba za zeleň pokácenou při výstavbě nových domů
směrem na Slavonín (za Heyrovského 37 byla řada vzrostlých stromů).
• Veřejný prostor na Janského ulici u prodejny Albert je výrazně znečištěn. Žádáme spolupráci
s majitelem objektu při udržování čistoty.
• Nová provozovna v objektu Zenit na ul. Nedvědově využívá část chodníku jako předzahrádky, o
tomto záboru nemáme žádné informace.
• Opakovaně upozorňujeme na početnou holubí populaci v naší KMČ a problémy s tím spojené.
• Žádáme do doby provedení stavební úpravy na zastávce Pionýrská vyznačení odstupu mezi
zábradlím a obrubníkem pro bezpečnost cestujících.

VI.

Rozpočet KMČ
• Komise získala nacenění navržených oprav komunikací financovaných z vyčleněné částky pro
KMČ a vyjádření k navrženým požadavkům.
• Údržba a oprava laviček po revitalizaci žádaná v rámci rozpočtu na estetizaci byla
vyčíslena na 942 tis. Kč. S touto cenou a s navrženým způsobem provedení nesouhlasíme
a žádáme o zvážení provedení cenově efektivnějším způsobem.
• Údržba akátové aleje na Jihoslovanské ul. byla již provedena také z jiných prostředků.
• Do investic žádáme zařadit tyto body z předloženého dokumentu poskytnutého od
TSMO:
Bod 1 – Ul. Jeremiášova chodník mezi č. 12-14 oprava propadu v živici
Bod 2 – Ul. Jeremiášova chodník mezi č. 2-4-6 oprava propadů v živici
Bod 3 – Ul. Jeremiášova chodník za DDM opravy propadů v AB
Bod 5 – Ul. Lužická 14 roh, chodník opravy propadů v živici
Bod 7 – Ul. Nešporova mezi č.1-13 oprava výtluků ve vozovce
Bod 8 – Ul. Sienkiewiczova mezi č. 1-13 zalití spár a prasklin ve vozovce
Bod 10 – Ul. Sienkiewiczova u č. 26 – chodník předlažba 40/40
• Dále žádáme o zařazení mezi projekty financované ze společného rozpočtu pro všechny
KMČ tyto body:
Bod 6 – Ul. Lužická spojovací chodník za školou komplet výměna povrchu
Bod 4 – Ul. Janského u DDM předlažba živice na dlažbu 40/40

Zapsal: Bc. David Novák

Schválil: Lukáš Popelák

