
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 

Zápis ze schůze dne 11. 6. 2019 

Zahájení: 

Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:00 hodin dne 11. 6. 

2019 v DDM na ulici Janského. 

Prezence:  

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

Michlová, Vít Pachta, Jan Jančík, Helena Matysová, Ing. Noemi Batlová, Karel Marek 

Nepřítomní členové: Ivo Frič 

Hosté: p. Spáčil (MPOL), p. Bartoš 

I. Dotazy na policii 

• Parkování dodávkových a jiných firemních aut na parkovištích u bytových domů zvětšuje již tak 

tíživou parkovací situaci. Potřebujeme zvýšený dohled nad parkováním automobilů. 

• Zvyšuje se provoz u škol a na jiných místních komunikacích na Povlu. Velká část sídliště Povel je 

označena jako zóna 30 km/h, ale dohled tohoto omezení se podle našich poznatků nekoná. Žádáme 

o řešení situace také se státní policií. 

• Žádáme občany, aby neotáleli s kontaktováním městské policie v případě, že jsou svědky 

porušování dopravních předpisů.  

• Na Jeremiášově 12, 14, 16 bylo zřízeno dopravní značení „žluté čáry“ kolem kontejnerového stání, 

žádáme zvýšený dohled nad parkováním v této oblasti. 

 

II. Přijatá vyjádření z MMOl 

• Odbor dopravy a územního rozvoje bere na vědomí podnět z minulé schůzky na převod silnice I/35 

v ul. Velkomoravská do majetku kraje. 

• Náhradní výsadba za zeleň pokácenou při výstavbě na Janského byla řešena takto: byla uzavřena 

smlouva s investorem o náhradní výsadbě podél a uvnitř bloků nových bytových domů na Janského, 

celkem má být vysazeno 94 kusů nových stromů. KMČ vyžaduje kontrolu nad touto novou výsadbou 

a splnění počtu stromů. KMČ by v budoucích případech ocenila řešení, při kterém by byla po 

investorech vyžadována početnější nová výsadba, pokud již dochází k zásahu do zeleně.  

• Při technické prohlídce podchodu pod Brněnskou ulicí bylo konstatováno, že dochází k zatékání. 

Z toho důvodu je nově mezi investiční akce zařazena celková rekonstrukce podchodu, nikoliv jen 

dílčí oprava. Letos bude vypracována projektová dokumentace. 

• Zábradlí při komunikacích (např. na Brněnské ulici) je opravováno postupně podle možností 

rozpočtu a podle jeho technického stavu.  

• Oprava laviček na Heyrovského 21 a na Sienkiewiczově bude zařazena do plánu. Dále z částky 

rozpočtu KMČ na estetizaci budou provedeny dílčí opravy mobiliáře. Na vytipování potřebných 

oprav spolupracují členové KMČ. 

• Žádost o stanovisko k prodeji nemovitých věcí v majetku města – část pozemku č. 443/5, část 

pozemku č. 443/84, k. ú. Povel. 

• 0 pro, 10 proti, 0 se zdrželo. 

• Prodej pozemků nedoporučujeme. Jedná se o pozemky, které jsou z našeho pohledu ve 

strategickém místě blízko tramvajové zastávky, a jejich prodej za účelem případné zástavby 

nám nedává dostatečné záruky, že dojde ke zkvalitnění života v naší městské části. Jejich 

využití spatřujeme např. jako součást řešení statické dopravy (vybudování parkoviště), 



nebo jako veřejný prostor pro občany. Záruka zachování a rozvoje zázemí pro současné 

obyvatele Povlu je pro nás klíčová. 

• Oznamují se tyto zábory: Janského 2 a Nešporova 17 pro stavební práce, Schweitzerova x Jižní pro 

práci na telekomunikačním kabelu. 

• Dochází postupně k doplnění vodorovného dopravního značení a „žlutých čar“ v ulicích městské 

části. 

 

III. Na jednání KMČ byly projednány tyto záležitosti 

• Problematika parkování a vznesení námětů ke vznikající nové parkovací politice města. Parkoviště 

jsou mnohdy zaplněna nerezidenty a firemními automobily. Spatřujeme v tomto zásadní problém 

pro budoucnost naší městské části. Důrazně žádáme o nápravu, která by navrátila parkoviště 

zejména rodinným autům rezidentů. Jako okamžité řešení může nastat osazení dopravního značení 

zakazujícího parkování v nočních hodinách nákladním automobilům, případně zákaz vjezdu 

nákladním automobilům. Dále je možné zvážit zavedení rezidenčního parkování, nebo zavedení 

obytné zóny. 

• Dalším potenciálním problémem je omezení parkování na soukromém parkovišti u prodejny Billa. 

Dojde-li k omezení parkování na tomto parkoviště, pak máme důvodné obavy, že se počet 

odstavených aut v okolních ulicích ještě zvýší. Je proto nejvýše vhodné co nejdříve dokončit 

revitalizaci sídliště a s tím spojené navýšení parkovacích stání. 

• Při stavebních pracích, které se dějí na bytových domech zejména teď v jarních a letních měsících, 

vzniká znečištění ulic, jiných veřejných prostor a majetku dalších osob. Žádáme větší dohled nad 

stavební činností a odklízení znečištění z toho plynoucího. Standardem by mělo být alespoň zakrytí 

lešení sítí. Dále žádáme omezení stavebních prací o víkendu, jsme rezidenční čtvrť a zvýšená 

hluková zátěž zde znepříjemňuje život velkému množství obyvatel. 

• Dne 14. 1. 2019 schválila rada města Olomouce na svém zasedání bezplatnou přepravu cestujících 

MHD od 65 let s platností od 1. 7. 2019. Podmínkou je prokázání se platným dokladem. 

• Další schůze KMČ bude 13. srpna v restauraci Radegast. 

 

IV. Nové požadavky na MMOl 

• Konstatujeme, že městská policie nemá dostatečné kapacity na dohled nad dopravou v naší MČ. 

Žádáme posílení přítomnosti městské policie a dopravních hlídek policie ČR – v lokalitě se nachází 

oddělení policie na Heyrovského ul. Nedostatkem je zrušená služebna MPO na Janského, uvítali 

bychom její obnovení. 

• Žádáme odstranění padlé borovice naproti služebně policie na Heyrovského ul. 

• Na ul. Sienkiewiczova 3 je padlý kmen (už zarostlý trávou) za popelnicovými stáními. Prosíme 

odstranění. 

• Prosíme pokácet suchý strom na křižovatce ulic Finská a Velkomoravská. Dále u Heyrovského č. 4 

je přerostlý keř, žádáme prořezání. 

• Žádáme o opravu laviček ve vnitrobloku Nedvědova x Kischova. 

                                          
 



• U DDM na Janského u vjezdu pro auta je propadlý kanál. Stejně tak na ulici Jeremiášova, 

v křižovatce u domu č.6. 

                                          
 

• Pro zachování vzrostlé trávy, tzv. loukování, nabízíme tyto lokality: 

• Celé ul. Schweitzerova, Jihoslovanská, Tolstého. Parčík v ul. Sienkiewiczově. Vnitroblok 

Schweitzerova-Lužická, vnitroblok Nešporova-V Křovinách. Jeremiášova ul. za paneláky (ve 

směru k prodejně Billa). Vnitroblok Finská-Velkomoravská. Svah podél prodloužené 

Janského ul. a plocha za Albertem na Janského (nad nádržemi). 

• V každém případě žádáme vytahání bodláčí z trávníků. 

 

V. Opakované požadavky na MMOL 

• 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 

• Dále trváme na požadavku vyčištění drenáže na chodníku pod ul. Brněnskou, zaneseno dlouhou 

dobu neuklízeným jehličím. 

 

                                                              

 

 

Zapsal: Bc. David Novák                                                                     Schválil: Lukáš Popelák 

 


