
Komise městské části číslo 20 – Olomouc, Povel 

Zápis ze schůze dne 10. 12. 2019 

 

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

hodin dne 10. 12. 2019 v DDM na adrese Janského 1. 

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

David Novák, Jan Jančík, Helena Matysová, Ivo Frič, Jana Michlová, Karel Marek 

Nepřítomní - omluveni: Ing. Noemi Batlová, Vít Pachta 

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

I. Dotazy na policii 

• Autobus odstavený v rozporu s předpisy na Velkomoravské ul. podle vyjádření městské 

policie netvoří překážku provozu, tudíž momentálně není přistoupeno k odtažení vozidla. 

Další kroky jsou v gesci správního úřadu. 

 

II. Přijatá vyjádření z MMOl a další žádosti 

• Přijata žádost z Domu dětí a mládeže o příspěvek 5 000 Kč na provozní výdaje spojené 

s aktivitami pro mládež. Komise s poskytnutím příspěvku souhlasí. 

• Oznámen zábor pro stánek řeznictví Kunovský, na Janského ulici dne 11. 12.2019. 

• Náprava poničené zeleně po výkopech na Janského za prodejnou Albert byla postoupena 

patřičnému odboru k dalšímu řešení. Propadlý kanál u MŠ Lužická bude zařazen do plánu 

oprav na příští rok. Oprava chodníku u zast. Pionýrská bude provedena v co nejbližší době 

podle vhodných podmínek. 

• Předzahrádka u baru U Janka je na soukromém pozemku pod objektem a rozhodnutí o jejím 

umístění není v působnosti úřadu. 

o KMČ v takovém případě upozorňuje na to, že řešení chodníku a naváděcího pásu pro 

nevidomé vedoucí od podchodu je nevhodně řešené, navádí přímo do bariéry 

tvořené oplocením předzahrádky.  

• Sběrové soboty v roce 2020 se z rozhodnutí magistrátu města nebudou konat. Žádáme 

občany, aby velkoobjemový odpad ani v takovém případě neumisťovali u kontejnerů a 

využívali stále provozní sběrné dvory města. 

• Do signalizačních plánů na přechodech u Lidlu nebylo zasahováno. 

• Žlutá čára u domu Jeremiášova 14 bude domalována při obnově vodorovného dopravního 

značení od dubna 2020. 

 

III. Na jednání KMČ byly projednány tyto záležitosti 

• Přítomný host vznesl dotaz na budoucnost parkování u supermarketu Billa, zda bude 

k dispozici parkoviště i pro večerní parkování obyvatelům sídliště.  

Spoléháme na iniciativu magistrátu a žádáme vyjednání se soukromým majitelem možnost 

parkování pro občany. Dále trváme na požadavku řešit parkování větších než osobních aut 

na veřejných parkovištích, zejména ve spojitosti se služebními dodávkami. Žádáme o řešení 

této problematiky také v připravované parkovací politice. 

• Částka pro realizaci investice stavby 2. etapy tramvajové trati na Nové Sady byla z rozhodnutí 

rady města zařazena do návrhu rozpočtu na příští rok. Výstavba je tedy opět realistická. 



• Přítomný host představil prezentaci k záměru pachtu, který byl projednán na listopadové 

schůzi se zamítavým rozhodnutím komise (část pozemku parc. č. 460/9, část parc. č. 460/11, 

část parc. č. 460/54, vše k.ú. Povel). Záměr je podle prezentace pachtovaný pozemek využít 

pro zahradu. Parcelace pozemků neodpovídá současné realitě rozdělení zahrad mezi 

uživatele.  

KMČ revokovala na základě nových znalostí své rozhodnutí ze zasedání 11/2019. V novém 

hlasování se vyjádřilo PRO pacht 9 přítomných členů, PROTI 0, zdrželo se 0. 

• Je připravována publikace k historii městské části Povel, vydána zatím vlastním nákladem 

autora p. Ševce. Dále byla představena možnost vydat publikaci týkající se arch. památek 

Povlu.  Záměr publikací se komisi velmi zamlouvá a doporučujeme navštívení např. odborné 

komise cestovního ruchu a využít možností poskytovaných finančních grantů na propagaci 

města. KMČ podporuje vydání publikace a případné zafinancování z prostředků města, které 

má možnosti k udělení grantu. KMČ zatím neuvažuje o financování vydání publikace 

z vlastního omezeného rozpočtu. 

• P. Švec dále představuje organizaci společenských akcí, které organizoval v minulosti 

v různých KMČ, jedná se např. o slavnosti, komentované prohlídky a nabídl KMČ své služby 

k případné další spolupráci.  

• Upozorňujeme občany, že od 15.12.2019 platí nové jízdní řády. 

 

IV. Požadavky na MMOl 

• Korespondenčně jsme obdrželi podnět o stavu chodníku na Nedvědově ulici u mateřské 

školy. Byl zde začátkem prosince odstraněn strom v profilu chodníku a mříž, která kolem 

kořenového balu byla umístěna. Vzniklá díra v dlažbě nebyla nijak označena dopravní 

značkou ani zábranami, přitom na této komunikaci je umožněn také provoz cyklistů. Žádáme 

vyznačení dodatečné zabezpečení zde, i u každé takové vzniklé překážky v komunikaci. 

• Korespondenčně jsme obdrželi podnět od občanů v Tolstého ulici. Veřejná zeleň a dlažba 

chodníku v Tolstého ulici je poničena, je zde pojížděna vozidly a na trávníku jsou odstavována 

vozidla. Žádáme nápravu stavu zeleně a nastavení takových opatření, aby nebyla zeleň dále 

ničena vozidly. Dále doporučujeme občanům kontaktovat městskou policií, jsou-li svědky 

odstavování vozidel v rozporu s předpisy a ničení veřejné zeleně. 

• Na Nedvědově ulici u objektu Zenit jsou před provozovnou vinotéky umístěny stoly a židle 

pro zákazníky. Nemáme informaci o povoleném záboru. Provoz je ve večerních hodinách 

spojen s rušením okolních obyvatel. 

• V průběhu probíhajících stavebních prací v bytovém domě Lužická 16 byl technikou poničen 

trávník před tímto domem. Žádáme o nápravu.  

• Žádáme v co nejkratší době odstranění borovice u rodinného domu na ulici Sienkiewiczova 

12. Strom je ve velmi špatném stavu a při větší poryvu větru hrozí jeho pád. 

 

 

 

Přejeme všem občanům klidně prožité vánoční svátky a vše nejlepší do nového 

roku 2020! 
 

 

 

Zapsal: David Novák                                                           Schválil: Lukáš Popelák 


