
K o m i s e  m ě s t s k é  č á s t i  2 0  

 Povel  

Zápis ze schůze dne 14. 1. 2020 
Zahájení: Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:00 

hodin dne 14. 1. 2020 v DDM na adrese Janského 1. 

Prezence: Přítomní členové: Lukáš Popelák (předseda), PhDr. Zdeněk Machalíček, David Novák, Jan Jančík, 

Helena Matysová, Ivo Frič, Jana Michlová, Karel Marek, Ing. Noemi Batlová, Vít Pachta 

Nepřítomní: Mgr. Dagmar Žůrková (omluvena)   Hosté: strážníci MPOl p. Křepský, p. Pudil  

I. Dotazy na policii 

• U chodníku spojující ul. Lužická a Nešporova je přibližně od prosince minulého roku 

odstavený automobil, jehož přívěsný vozík je zaparkovaný mimo vozovku na trávníku. 

• Podnět od občanů bydlících v přilehlém bytovém domě: na parkovacím místě na ul. Janského 

(nová komunikace) je 2 měsíce odstavené vozidlo Volvo béžové metalízy se zahraniční SPZ. 

Delší dobu jim tak znepříjemňuje situaci s parkováním u domu. 

• Opakovaně upozorňujeme na odstavené vozidlo Peugeot na ul. Jeremiášova 16. Vozidlo je již 

ve stavu subjektivně nepojízdném. 

• Velmi dlouhou dobu odstavené vozidlo Fiat bílé barvy na Nešporově ul. u vchodu 8, obrůstá 

vegetací. 

II. Přijatá vyjádření z MMOl a další žádosti 

• Odpověď z MMOl na žádosti o opravy laviček vznesené při schůzce s primátorem: při ul. 

Heyrovského 21 byla opravena v prosinci 2019. Oprava 4 kusů laviček v pěší zóně Janského, 

lavičky u Janského 18 a odstranění torz laviček v ul. V Křovinách byly zařazeny do plánu oprav 

2020. 

• Podnět na stav ulice Tolstého: předáno na odbor dopravy a územního rozvoje. 

• Odstranění borovice Sienkiewiczova 12: v řešení odboru městské zeleně. 

• Dne 15. 1. se pořádá výrobní výbor investiční akce úpravy křižovatky Velkomoravská 

a Schweitzerova. KMČ bude mít na tomto výboru svého zástupce. 

III. Na jednání KMČ byly projednány tyto záležitosti 

• Dne 9. 12. 2019 byl vydán nový Jednací řád komisí městských částí, komise byla s řádem 

seznámena. 

• Upozorňujeme na novou vyhlášku města Olomouce o poplatku za odpady. Základní výše 

poplatku za komunální odpad v roce 2020 činí 816 Kč. Více informací je k dispozici 

v informačních kanálech magistrátu města. 

• Požadujeme řešení situace prostoru ulice Tolstého. Žádáme, aby ulice splňovala parametry 

potřebné pro provoz silniční, pohyb chodců, vedení cyklotrasy a především aby odpovídala 

potřebám zdejších obyvatel. Momentální podoba ulice je v nevyhovujícím stavu, povrch 

vozovky i chodníků je špatný, zeleň a vjezdy k pozemkům jsou nevhodně řešené. Řidiči 

využívají zeleň i chodníky k parkování vozidel, pohyb chodců se přemisťuje na vozovku. Jako 

nutné řešení se jeví kompletní rekonstrukce ulice, požadujeme zahájení její přípravy. Zároveň 

žádáme o zvážení zařazení této ulice do režimu „Obytná zóna“. 

• Setkání jubilantů předběžně plánujeme na měsíc duben nebo květen 2020. 

• Rozpočet na provoz KMČ rok 2020 činí 150 tis. Kč na opravu komunikací je pro KMČ 

vyčleněno 300 tis. Kč.  

• Z této částky na opravy komunikací požadujeme nacenění kompletní opravy 

chodníku za MŠ Lužická mezi ulicí Lužická a Nešporova, a to i s doplněním barier 

zamezujícím vjezdu automobilů. S přihlédnutím k platnému RP-17 „Sídliště Povel“, 



kde je chodník součástí vymezeného pozemku parkové zeleně „PZ7“ a navazuje na 

chodník spojující ul. V Křovinách a Sienkiewiczovu, který je určený k přestavbě. 

Pokud by rozpočet na komunikace nebyl dostačující, poté KMČ souhlasí 

s převedením potřebného podílu částky z rozpočtu na provoz KMČ do částky na 

opravu komunikace. Konkrétní řešení bude navrhnuto po obdržení nacenění. 

• Požadavky na investice v rámci rozpočtu KMČ na estetizaci městské části. Magistrátem bylo 

provedeno nacenění požadovaných investičních akcí v rámci rozpočtu 300 tis. určených KMČ 

na estetizaci veřejného prostoru pro rok 2020. Na příštím jednání KMČ bude rozhodnuto, 

které investiční akce budou realizovány. 

IV. Požadavky na MMOl 

• Přetrvává problém s autobusem odstaveným v rozporu s předpisy na ulici Velkomoravské. 

Naléháme na spěšné vyřízení odstranění překážky všemi dostupnými prostředky. Odstavený 

autobus představuje nebezpečí pro provoz, brání rozhledu v blízké křižovatce.  

• Žádáme o opravu propadlého kanálu na ul. Jeremiášova 16. 

• Trávník před vchodem Lužická 16 je rozježděný po vozidlech, která sem vjížděla během 

stavebních prací v přilehlém domě. Žádáme o zařízení nápravy. 

• Žádáme o průběžné a aktuální informování komise o přípravě stavby 2. etapy tramvajové 

trati na Nové Sady. Také žádáme, aby příprava provozu a jízdních řádů MHD ve stavu po 

otevření tramvajové trati byla koordinována s KMČ a diskutována s občany v dostatečném 

předstihu. 

 

 

Zapsal: David Novák                                                            Schválil: Lukáš Popelák 


