
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 19. 5. 2020 

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

hodin dne 19. 5. 2020 v DDM na adrese Janského 1. Termín pravidelné schůze byl posunut z důvodu opatření 

bezpečnostní rady města s platností do dne 13. 5. 2020. Ze stejného důvodu se mimořádně nekonala dubnová 

schůze. 

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 

I. Dotazy na policii 

• Žádáme kontrolu provozu cyklistů v podchodech pod Brněnskou ulicí. 

II. Přijatá vyjádření a žádosti z MMOl a další oznámení 

• Požadavek na doplnění vodorovného značení u vchodů Janského 10 až 14 bere odbor dopravy 

a územního rozvoje na vědomí. 

• Oznamuje se umístění předzahrádek pro bar Florida a Radegastovnu do 30. 9. 

• Výskyt potkanů u kontejnerů na Heyrovského je vzat na vědomí a bude řešen. 

• Požadavek na navýšení počtu kontejnerů na bioodpad je dále postoupen. KMČ vytipuje 

kontejnerová stanoviště vhodná k umístění kontejnerů. 

• Zaznamenána žádost o rozšíření oploceného pozemku zahrady MŠ Bieblova o veřejný 

pozemek v majetku města. Jedná se o pozemek přiléhající z východní strany k zahradě a 

ukončený příjezdovou cestou k ZŠ Nedvědova. Přes pozemek vede chodník, který bude tímto 

přerušen. KMČ se záměrem souhlasí, pokud bude zaručeno zachování vzrostlé zeleně na 

pozemku. 

• Mozaika z r. 1976 odstraněná z fasády MŠ Nedvědova během rekonstrukce budovy je 

zachována a uskladněna a bude vyhledáno její nové umístění.  

KMČ upozorňuje na negativní precedens odstraňování umělecké výzdoby veřejného 

prostranství. Za ideální považujeme umístění na původní místo. 

III. Na schůzi KMČ byly projednány tyto záležitosti 

• Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s epidemickým stavem byly pozměněny 

některé alokace financí z městského rozpočtu a snížena částka určená na estetizační investiční 

akce KMČ z původních 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. KMČ na minulých schůzích rozhodla o 

uplatnění celé původní částky určené na estetizace ve spojení s částkou na opravu chodníků 

při opravě chodníku za MŠ Lužická. Tento požadavek není možné realizovat v nových 

finančních skutečnostech.  

• KMČ žádá o zařazení investice do chodníku za MŠ Lužická do balíku společných investic všech 

KMČ a financování ze společné částky. Pakliže nebude investiční akce vybrána k realizaci, poté 

žádáme alespoň opravu propadlé kanálové vpusti v tomto chodníku. 

• Z rozpočtu 150 tis. Kč na estetizaci budou Technickými službami města Olomouce, a. s. 

realizovány následující, dříve naceněné, investice: 

o Odstranění nepoužívané nástěnky na Janského ulici u zdravotního střediska. 

o Odstranění zanedbané kovové konstrukce „pergoly“ na Janského ul. 

o Odstranění železného schodiště u podchodu při zast. Pionýrská. 

o Odstranění panelové „cesty“ u služebny policie. 

o Odstranění zatravňovací dlažby a zamezení vjezdu na trávník pomocí sloupků 

(případně vysazením zeleně, tuto variantu KMČ preferuje) u vchodu Janského 18. 

• KMČ vytipovala chodníky a komunikace k opravám. Obdrželi jsme následující nacenění: 

o Chodník Janského za DDM: 156 tis. Kč. 

o Vyspádování slepé komunikace vedoucí k trafu u Jeremiášovy 16: 105 tis. Kč. 



o Chodník u hotelového domu mezi Heyrovského a přechodem u Brněnské (dlážděný): 

204 tis. Kč 

o Chodník u hotelového domu od přechodu k Bieblově ul.: 211 tis. Kč. 

o Chodník u hotelového domu ke vchodu do budovy: 92 tis. Kč. 

o Chodník v ul. Bulharská: 177 tis. Kč. 

o Chodník za vchody H. Malířové 6-8 u ZŠ Nedvědova: 127 tis. Kč. 

• KMČ z rozpočtu na opravy chodníků (300 tis. Kč) žádá o provedení oprav „Vyspádování slepé 

komunikace k trafu u Jeremiášovy“ a „Chodník u hotelového domu mezi Heyrovského a 

přechodem u Brněnské (dlážděný)“. 

• Žádáme občany, pokud zjistí vznik černé skládky, aby nám tuto skutečnost obratem ohlásili. 

Týká se i neoprávněného skládkování u stanovišť na kontejnery. 

IV. Požadavky na MMOl 

• Komise se znepokojením konstatuje, že intenzita nepříjemného kamionového tranzitu v ulici 

Velkomoravské neutichá. Dopravci benefitují z možnosti vyhnout se placenému úseku 

městského obchvatu D35 průjezdem přes město. K vysoké dopravní zátěži se přidávají 

majitelé hlučných aut, kteří znepříjemňují život vysokou hlukovou zátěží a především se 

denně předvádí rychlostí svých vozidel.  

Ačkoliv jsme opakovaně žádali řešení této problematiky, zvýšení bezpečnosti a snížení hlukové 

zátěže, tak žádné zlepšení ani kontrolní iniciativu nevidíme. V minulých měsících jsme byli 

informováni o záměru celní správy provádět systematické kontroly projíždějících kamionů 

vybudováním kontrolního stanoviště na Babíčkově ulici. Z vlastního pozorování jsme zatím 

žádnou takovou systematickou kontrolu, ani její efekt na snížení kamionové dopravy, 

nezaznamenali. Velkomoravská ulice vedoucí skrz město pod okny našich bydlišť nemůže 

sloužit jako tranzitní komunikace ani jako závodní dráha. Žádáme vyjádření celní správy, zda 

je stále aktuální provádění kontrol přetíženosti kamionů ve městě Olomouci  a případně s 

jakou intenzitou probíhá. 

• Na přechodu v křižovatce Velkomoravské a Schweitzerovy je na posledním ostrůvku ve směru 

k prodejně Lidl v dlažbě vyčnívající zbytek patky z dopravní značky, prosíme odstranění. 

• Opětovně apelujeme na zabývání se problémy s parkováním v naší MČ. Netrpělivě 

očekáváme novou parkovací politiku. 

• Žádáme o umístění slibované a stále neumístěné dopravní značky „Cyklisto sesedni z kola“ k 

podchodům pod Brněnskou. 

• Opakovaně žádáme řešení problematiky přemnožených holubů, zejména v okolí Nedvědovy 

ulice. 

• Žádáme umístění kontejnerů na bioodpad na tyto stanoviště: za Heyrovského 37, Heleny 

Malířové 8, V Křovinách 1, Schweitzerova 58. 

• Prosíme o vyčištění ucpaného kanálu na konci spojky Lužická - Nešporova. 

 

Schůzka byla ukončena v 18:45, příští schůzka se koná v pravidelném termínu, 9. 6. 2020, 18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Zapsal: David Novák                                                            Schválil: Lukáš Popelák 


