
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 

Zápis ze schůze dne 8. 10. 2019 

 

Zahájení: 

Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:00 hodin dne 8. 10. 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, Jana Michlová, Vít Pachta, Karel Marek 

Nepřítomní členové (omluveni): Ing. Noemi Batlová 

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

I. Dotazy na policii 

• Delší dobu odstavené, nejméně od června tohoto roku , bourané auto Citroën Berlingo (pickup) světle 

modré barvy na parkovišti za vchodem Nedvědova 3. Prosíme o prověření vlastnictví vozidla a účelu 

odstavení, zda se nejedná o vrak.  

• U vchodu Nešporova 4 je pravidelně parkující auto zn. Volkswagen na žlutých čárách, které blokuje 

pracovníkům TSMO svoz odpadu, prosíme o kontroly. 

• Před vchodem Kpt. Jaroše 17 se schází lidé narušující pořádek, obyvatelé se cítí proti jejich počínání 

bezmocní. 

 

II. Přijatá vyjádření z MMOl 

• Nebylo vyhověno žádosti o odprodej části pozemku parc. č. 460/11 k.ú. Povel v majetku města. 

• Na ulici V Křovinách byla pokácena suchá bříza mezi domy 4-6. Nová výsadba bude provedena v průběhu 

roku 2020. 

 

III. Na jednání KMČ byly projednány tyto záležitosti 

• 294 tis. Kč z rozpočtu KMČ určených na estetizaci bylo vyčerpáno a opraveno 27 ks laviček. Do tohoto 

počtu nejsou započítány opravy laviček z jiných zdrojů. 

• Revitalizace – otázky ohledně revitalizace byly zodpovězeny v pořadu Otevřená radnice, který běží na TV 

Morava.  

• P. Marek informuje o zaslání požadavku o stanovisko MDČR ohledně omezení tranzitní kamionové 

dopravy na Velkomoravské, Tovární a Brněnské ulici. Tento krok učinil ve spolupráci se zástupci radních. 

Po rekonstrukci křižovatky Schweitzerova-Velkomoravská do konce roku 2020 bude instalováno světelné 

signalizační zařízení s tzv. brzdící červenou, která reaguje na rychlost projíždějících vozidel v nočním 

provozu. 

Nákladní doprava si hledá cesty po městě a objevuje se nám i na sídlišti, např. projíždí do Slavonína po 

úzké Arbesově ulici. Osobně pociťujeme negativní vlivy vysoké míry dopravy v celé naší rezidenční části.  

• Parkování dodávek na sídlišti je řešeno komplexně v rámci celého města v připravované parkovací 

politice. Konstatujeme, že parkování dodávek na parkovacích místech na sídlišti odporuje určení těchto 

míst, která jsou kolaudována pouze pro kat. M1. Požadujeme omezení parkování těchto vozidel ve 

večerních hodinách dopr. značením pro zákaz parkování vozidel v jiné kategorii než osobní automobily a 

to zónově pro celé sídliště. Omezením večerního parkování nebude omezen vjezd ani denní dopravní 

obsluha. 

 



• Při současné objížďce autobusových linek MHD ve směru Hlavní nádraží kvůli uzavřené zast. Zenit jsou 

linky vedeny Zikovou ulicí. Navrhujeme prověřit možnost vedení některých (ne všech) autobusových linek 

v tomto směru přes Zikovu ulici i po skončení uzavírky, čímž by autobusy ve směru Hlavní nádraží 

obsloužily i další oblasti Povlu a Nových Sadů. Nyní tyto linky obsluhují jen severní části při Velkomoravské 

ulici. 

• 17. 10. se uskuteční setkání jubilantů v budově magistrátu. 

• Komise byla obeznámena s peticí SVJ Sienkiewiczova 1,3,5,7,9,11,13. Obsahem petice je udržení pořádku 

za těmito domy.  Komise petici podporuje. 

 

IV. Požadavky na MMOl 

• Pocitově byl zkrácen interval zelené pro chodce na přechodech přes Velkomoravskou u prodejny Lidl. 

Žádáme o vyjádření, zda k tomuto bylo přistoupeno a případně prodloužení intervalu.  

• Opakovaně požadujeme domalování žluté čáry u Jeremiášova 14. 

• Dále trváme na větším zastoupení policie v naší MČ, opakujeme požadavek na obnovení služebny. 

• Žádáme o vyjádření, zda na soukromém parkovišti u prodejny Billa bude omezeno parkování závorou a 

pokud ano, tak které části parkoviště. Žádáme o spolupráci s prodejnou při řešení parkování rezidentů 

alespoň ve večerních hodinách. 

• Na místě pro přecházení (bývalý přechod) u hotelového domu přes rameno ulice Brněnské ve směru na 

Velkomoravskou brání ve výhledu chodců živý plot. Žádáme o zvýšení bezpečnosti a zlepšení výhledu pro 

chodce i řidiče. Chodci ze západní části sídliště nemají bezpečný přímý pěší přístup směr centrum. Cestu 

lze vykonat pouze tramvají, další přechod se nachází až u Schweitzerovy ulice. Místa pro přecházení bez 

přechodu nepovažujeme za bezpečné pěší trasy. 

• Nebyl vyčištěn kanál na chodníku za MŠ Lužická (asfaltový chodník do Nešporovy), na požadavku dále 

trváme. Stále požadujeme dosazení sloupků na vchodu do tohoto chodníku od Lužické ul. pro zabránění 

vjezdu aut. 

• Žádáme o usměrnění parkování pomocí dopravního značení v zatáčce v ulici Nešporově u ústí do ulice 

Kischovy. Řidiči parkují automobily po obou stranách ulice a tím blokují obousměrnou průjezdnost, což je 

nebezpečné i odporující předpisům. Přes zaparkovaná auta je zde velmi špatný rozhled a protijedoucí 

řidiči jsou nuceni jet zvlášť opatrně, což zdaleka ne každý dodržuje. O neprůjezdnosti této ulice pro 

hasičské vozy informoval HZS Olomouckého kraje při své dopravní akci 13. září. V minulých zasedáních 

jsme navrhovali opětovné zjednosměrnění této ulice, čímž by se problém protijedoucích aut vyřešil. 

Nemáme informace o stavu této žádosti. Žádáme řešení situace a stanovení některé z navrhovaných 

dopravních úprav. O tomto bodu byl informován i přítomný zástupce MPOL. 

• Opět požadujeme odstranění stromu na ulici Heyrovského (u podchodu fakultní nemocnice). Také 

požadujeme úklid u baru Florida před domem Janského 6. 

• Požadujeme opravení díry v asfaltu u podchodu k zastávce Pionýrská. Dále požadujeme o odplevelení 

odtokového kanálu na tomto místě. 

                                               
 

Zapsal: David Novák                                                                           Schválil: Lukáš Popelák 


