Komise městské části 20

Povel
Zápis ze schůze dne 10. 3. 2020
Zahájení: Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:00
hodin dne 10. 3. 2020 v DDM na adrese Janského 1.
Prezence: Přítomní: Lukáš Popelák (předseda), PhDr. Zdeněk Machalíček, David Novák, Jan Jančík, Helena
Matysová, Ivo Frič, Jana Michlová, Ing. Noemi Batlová, Vít Pachta, Mgr. Dagmar Žůrková, Karel Marek
Hosté: (MPOL) p. Spáčil, (Policie ČR) p. Jaklová
I.

II.

III.

IV.

Dotazy na policii
• Na rohu Sienkiewiczovy ulice, při výjezdu z úzké slepé komunikace podél řadových domů,
bývá pravidelně zaparkované vozidlo typu Octavia částečně mimo komunikaci na trávníku.
Trávník je zcela zničený a rozježděný a zaparkované vozidlo brání průjezdu, zejména
popelářským vozům. Prosíme o zaměření se na tento problém, zvlášť ve večerních hodinách.
• Korespondenčně jsme obdrželi upozornění na zcela běžné případy nedodržování zákazu
zastavení u Heyrovského 2 a 4, které je zde upraveno dopravní značkou.
Přijatá vyjádření a žádosti z MMOl a další oznámení
• Je oznámeno kácení stromů na ul. Tolstého č. 30 a 32, stejně tak kácení stromu na Finské ul.,
oboje z důvodu bezpečnosti. Náhradní výsadba bude provedena do konce 11/2021 na
městských pozemcích.
• Povolen zábor pro stánek „řeznictví Kunovský“ na Janského ve dnech 4. a 20. března.
• DPMO upozorňuje na změnu organizace výluky tramvajové dopravy na trati v centru města
od 15. 3. Interval provozovaných tramvajových linek bude zkrácen. Více informací k dispozici
v informačních kanálech DPMO.
• Stavební odbor informuje, že zvláštní užívání komunikace před provozovnou v objektu Zenit
je v řešení. Požadujeme bližší vysvětlení stavu řešení, z přijatého vyjádření není zcela jasné.
Na jednání KMČ byly projednány tyto záležitosti
• Situace ohledně odstaveného autobusu na Velkomoravské ul. byla publikována v médiích,
dále nejsme nijak informováni o změně stavu v jednání. Upozorňujeme na medializovaný
obdobný případ z února v Ústí nad Labem, kde odstavený autobus na městské komunikaci
byl do 14 dnů odtažen.
• Komise stále vyjadřuje podporu nového řešení parkování v rezidenčních oblastech, a to např.
formou zón rezidenčního parkování. Vítáme přípravu nové parkovací politiky města, přičemž
doufáme v její urychlenou implementaci.
• 4. dubna v 9:00 pořádáme dobrovolnickou úklidovou akci „Ukliďme Povel“ otevřenou všem
dobrovolníkům z řad občanů. V rámci naší akce společnými silami uklidíme nepořádek na
veřejných místech naší městské části. Účastníkům zajistíme pracovní rukavice a pytle na
odpad, místo srazu na Janského ulici u vchodu 11. Více informací je na letácích ve vývěskách
KMČ a na webové stránce www.uklidmecesko.cz/event/25016
Dobrovolné zájemce prosíme o registraci formou webové stránky, nebo na e-mail KMČ.
• Žádáme občany, aby při třídění odpadu dbali správné separace. Do kontejnerů na bioodpad
nepatří např. plastové odpadkové pytle. Do kontejnerů na nápojové kartony nepatří plastové
lahve ani kartony na vejce.
• V rychlém čase byla provedena oprava vyvrácených obrubníků na Heyrovského.
Požadavky na MMOl
• Komise se ztotožňuje s požadavkem na vyznačení zákazu zastavení před Heyrovského 2 a 4
vodorovným dopravním značením „žlutou čárou“, který jsme obdrželi podnětem
korespondenčně.
• Korespondenčně jsme byli požádáni o zlepšení odtoku dešťové vody z vozovky před ZŠ
Heyrovského. Při deštích se zde vytváří velká louže. S požadavkem se ztotožňujeme.

•
•
•
•
•
•

Žádáme o doplnění vodorovného dopravního značení upravujícího parkovací místa na
Janského mezi vchody 10 až 14.
Zvýšený přechod pro chodce u křižovatky Sienkiewiczovy a Nešporovy má poškozenou
dlažbu. Kostky vypadávají, žádáme opravu a doplnění.
U stanoviště na separovaný odpad Lužická 14 je černá skládka (odložená lednice).
Kontejner na elektroodpad na stanovišti Schweitzerova 76 je stále poškozený a nedobytný.
Stejně poškozený je již také kontejner na elektro na stanovišti Heyrovského 19.
Opakujeme požadavek na více kontejnerů na kovový odpad z minulé schůze. Žádost
rozšiřujeme o větší počet kontejnerů na bioodpad
Žádáme o vyčištění dešťových vpustí na ulici Heleny Malířové.

Schůzka byla ukončena v 18:40, příští schůzka se koná v pravidelném termínu 14. dubna v 18:00.
Zapsal: David Novák

Schválil: Lukáš Popelák

