Komise městské části 20

Povel
Zápis ze schůze dne 11. 2. 2020
Zahájení: Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:00
hodin dne 11. 2. 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, Ing. Noemi Batlová, Vít Pachta, Mgr. Dagmar Žůrková
Nepřítomní: Karel Marek
I.

II.

III.

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

Dotazy na policii
• Před domem Nešporova 6 se nachází dlouhodobě odstavený automobil Peugeot, prosíme o
prověření provozuschopnosti vozidla.
• Před vchody na Nedvědově ulici 1 až 5 dochází často jak k narušování nočního klidu, tak
k narušování pořádku mimo noční klid (popíjení alkoholu, odhazování odpadků od lidí
vysedávajících na lavičkách).
Upozorňujeme občany, aby v případě, že jsou svědky porušování zákona či městských
vyhlášek, kontaktovali v daný okamžik městskou policii na lince 156.
• Setkáváme se s dodávkami a jinými rozměrnými vozidly zaparkovanými tak, že přesahují
z parkovacího místa do chodníku a chodník je neprůchozí, nebo jeho průchodnost je značně
omezena. Žádáme policii o zvýšený dohled i nad takovými přestupky, neboť velmi omezují
chodce.
• U vchodu Schweitzerova 66 se na pozemku za plotem nachází místo, kde přebývají lidé bez
domova, přičemž tu zanechávají nepořádek.
Přijatá vyjádření a žádosti z MMOl a další oznámení
• Dlouhodobě odstavené vozidlo Peugeot na Jeremiášově ulici podle vyjádření z 21. 2. 2018
nesplňovalo podmínky vraku. P. Spáčil z MPOL dodal, že technický stav vozidla se od té doby
viditelně nezměnil, nesplňuje tedy současné legislativní podmínky pro odstranění.
• Odstraněný strom a díra v dlažbě na Nedvědově ulici byla označena dopravním značením
a bude v nejbližší době zasypána a opravena. Se zasypáním díry nesouhlasíme, žádáme o
doplnění lípy, která byla v roce 2019 zlomena. Tato alej je součásti projektu revitalizace
sídliště Povel.
• Naváděcí pás pro nevidomé v chodníku u přechodu k zast. Fakultní nemocnice (u baru U
Janka), který navádí směrem do oplocení předzahrádky baru, je podle vyjádření MMOl
správně osazen a není tedy potřeba jeho úprava.
• V danou chvíli požadavek na komplexní rekonstrukci ulice Tolstého nefiguruje ve
střednědobém plánu investic do roku 2023. V případě parkování na chodníku či zeleni se
jedná o přestupky, které jsou v gesci policie. ODÚR MMOl dále připravuje zřízení „zóny 30“
v této ulici.
• Stavba 2. etapy tramvajové trati na Nové Sady: Počátek stavebních prací je v případě
správného průběhu vybrání zhotovitele díla očekáván během března až dubna tohoto roku.
Délka realizace stavby je plánována na 20 měsíců.
• Oznámený zábor prodejním stánkem „řeznictví Kunovský“ na Janského ve dnech 5. až 19. 2.
• Upozorňujeme občany, že od února do května bude Český statistický úřad, resp. jeho
pracovníci, provádět po vybraných domácnostech statistické šetření.
Na jednání KMČ byly projednány tyto záležitosti
• Zástupce KMČ přednesl informace z výrobního výboru stavby úpravy křižovatky ulic
Schweitzerovy a Velkomoravské. Stavba zahrnuje především rozšíření pěších ostrůvků ve

IV.

směru přechodu Velkomoravské ulice. Další stavební zásahy do křižovatky, jako např.
prodloužení odbočovacích pruhů ve Schweitzerově ulici, nejsou v projektu plánovány a ani
s nimi v rámci této stavby investor nepočítá. Termín stavby není stanoven a podle známého
stavu rozpočtu nebude s největší pravděpodobností tento rok uskutečněn.
• KMČ se připojí k dobrovolnické akci Ukliďme Česko konané dne 4. dubna. Bližší informace
budou zveřejněny na příští schůzce a prostřednictvím informačních kanálů KMČ. Akce
pracovně nazvaná Ukliďme Povel bude určena všem dobrovolníkům z řad spoluobčanů, kteří
mají zájem přiložit ruku k dílu. Bližší informace o celorepublikové akci jsou na webových
stránkách www.uklidmecesko.cz .
• Rozpočet KMČ na rok 2020:
• Pro nakládání KMČ Povel jsou vyčleněny částky 300 tis. Kč na opravy chodníků, 300
tis. Kč na estetizační akce a 150 tis. Kč na ostatní provozní výdaje.
• Minulou schůzku jsme vznesli návrh na rekonstrukci chodníku za MŠ Lužická. TSMO
nedoporučuje umístění sloupků zamezujících vjezd z důvodu průjezdu úklidové
techniky. Obdržené nacenění TSMO na tuto rekonstrukci je 646 tis. Kč.
KMČ s provedením akce souhlasí a vyhrazuje na její provedení 600 tis. Kč, tedy celou
částku určenou na opravy chodníků i na estetizační akce. Dále se budeme zabývat
projektovou přípravou a snížením odhadované částky z nacenění. Část obrubníků je
v dobrém stavu, zde by bylo možné ušetřit na materiálu. Případné doplacení částky
vyhradíme z provozního rozpočtu. Hlasování přítomných členů o tomto usnesení:
10 PRO, 0 proti, 0 se zdrželo.
• DDM vyčleňujeme příspěvek 5 000 Kč na akce pro děti.
• Dále ponecháváme v provozním rozpočtu rezervu na organizaci společenské akce
KMČ pro občany během roku 2020.
• Sběrové soboty: Náklady na jedno sběrové stanoviště jsou TSMO kalkulovány na 60
tis. Kč. V případě zájmu o zorganizování sběrové soboty se tento rok očekává 50%
spoluúčast z rozpočtu KMČ.
Po prověření jsme došli k nabídce soukromou společností, přičemž přistavení
14tunového kontejneru a likvidace odpadu byla vyčíslena na násobně nižší částku.
Navíc tato kalkulace nebyla předložena jako paušální částka, ale s detailním
rozpadem částky. Žádáme TSMO o srovnatelnou nabídku. Máme zájem o organizaci
alespoň jedné sběrové soboty, ale pouze pokud TSMO předloží transparentní
nabídku s kalkulací za jednotlivé položky. Při současných podmínkách se dále
budeme zabývat možností využití služeb jiné společnosti.
Požadavky na MMOl
• Urgujeme vyřízení odstranění odstaveného autobusu na Velkomoravské ulici. Dle našeho
názoru se jedná o překážku v provozu, jelikož vůz překáží výhledu z křižovatky od ul. Kpt.
Jaroše.
• Před provozovnou vinotéky na Nedvědově ulici v objektu Zenit je venkovní posezení, o
kterém nemáme informace. Prosíme o vyjádření, zda se nachází na městském pozemku a zda
se jedná o zábor.
• Kontejner na elektro na stanovišti Schweitzerova 76 je nedobytný, pravděpodobně je
poškozeno jeho otevírání. Žádáme o opravu.
• Žádáme o větší počet kontejnerů na kovový odpad, např. okolí ulic Heyrovského a Janského
v západní části sídliště je nepokryté.
• Při výluce tramvajové dopravy přes centrum, která počíná 1. března, žádáme o takovou
organizaci tramvajového provozu, která zachová průměrný interval a kapacitu tramvajové
dopravy na novoulické radiále obsluhující i naši MČ.

•

•

Žádáme o doplnění zeleně mezi ulicemi V Křovinách a Nešporova jako náhradu za odstraněné
stromy. U odstraněného poškozeného stromu v pěší zóně na Nedvědově ulici (viz bod
v přijatých vyjádřeních) také žádáme o jeho náhradu novou výsadbou.
Stále žádáme o průběžné operativní informování KMČ o průběhu příprav stavby 2. etapy
tramvajové trati na Nové Sady a souvisejících stavebních omezení.

Schůzka byla ukončena v 19:05, příští schůzka se koná v pravidelný termín 10. března v 18:00.
Zapsal: David Novák

Schválil: Lukáš Popelák

