Komise městské části 20

Povel
Zápis ze schůze dne 9. 6. 2020
Zahájení: Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:00
hodin dne 9. 6. 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,
Nepřítomní: Karel Marek
Hosté: p. Hrbková, Mgr. Tichý (garant), p. Spáčil (MPOL)
I.

Dotazy na policii
• Za domy Heyrovského 1 až 17 se u hřiště scházejí opilci, dochází k rušení nočního klidu,
reprodukci hlasité muziky. Zejména v létě ve večerních hodinách se jedná o velmi nepříjemné
rušení. Z pohledu veřejnosti není zřejmá nijak výrazná přítomnost pochůzkové kontroly ani
ve dne ani v noci. Podobné problémy se objevují i v jiných místech městské části, např.
Jeremiášova ul. a jiné.
Upozorňujeme občany, že při rušení nočního klidu, konzumaci alkoholu v místech zakázaných vyhláškou a
při jakékoliv jiné činnosti porušující veřejný pořádek, je nutné kontaktovat strážníky co nejdříve.
II.
Přijatá vyjádření a žádosti z MMOl a další oznámení
• Přijali jsme korespondenčně dotaz na stav věci odstaveného autobusu na Velkomoravské ul.
Jako komise opakovaně žádáme činné orgány o spěšné vyřízení věci a upozorňujeme na
nebezpečnost odstaveného vozu pro provoz. Konkrétní stav vyřízení věci nám není a ani
nemůže být známý.
• S potěšením přijímáme zprávu, že radou města bylo rozhodnuto o provedení opravy chodníku
při MŠ Lužická v tomto roce. Oprava bude provedena ze „společného“ rozpočtu na opravy
chodníku v městských částech, který je určen pro investice nad běžný rozpočet KMČ.
• U ZŠ Heyrovského byla provedena oprava vozovky.
• Za budovou pošty Janského je u rampy prováděna oprava komunikace.
• V souvislosti s rekonstrukcí prodejny Lidl nebude možné odbočit do ulice Jihoslovanská z ulice
Velkomoravská ve dnech 15.6. až 30.8. Do ulice Jihoslovanská bude možné vjet ulicí Ibsenova.
• Na Povlu byla provedena deratizace a dále nebyly registrovány další nory potkanů. Dále bude
proveden opětovný monitoring u DDM Janského. Deratizace v kanalizační síti je v gesci
správce kanalizací.
Žádáme občany, aby pečlivě zavírali kontejnery a odpad umisťovali vždy do kontejnerů. Odpad kolem
kontejnerů, zejména zbytky jídla, přispívá výskytu potkanů.
• TyfloCentrum Olomouc vyjádřilo zájem o umístění stánku na Janského ul. S potenciálním
záborem souhlasíme.
III.
Na schůzi KMČ byly projednány tyto záležitosti
• Z akcí financovaných z rozpočtu „Estetizace“ již proběhlo ostranění nástěnky, odstranění
schodků, odstranění panelů,
odstranění pergoly, odstranění zatravňovací dlažby
(odkazujeme na zápis z minulé schůze).
• K projednanému bodu na minulé schůzi o rozšíření pozemku MŠ Bieblova připojujeme žádost
na využití nové dlažby z existujícího chodníku, který vede přes potenciální pozemek. Využití
dlažby a zafinancování opravy jiného chodníku v blízkosti by bylo spravedlivou výměnou za
zábor veřejné zeleně.
IV.
Požadavky na MMOl
• Opakujeme požadavek na umístění dopravní značky „Cyklisto, sesedni z kola“ u vchodů do
podchodů pod Brněnskou ulicí. Za velmi nebezpečný považujeme zejména vjezd cyklistů z
ramp vedoucích z novoulické strany podchodů.
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Během blokového čištění na ul. Nešporově 4 až 6 nebylo provedeno čištění přilehlého
parkoviště, žádáme provést úklid i tam.
Žádáme opravu výmolu v silnici ul. Janského, přímo uprostřed křižovatky u DDM.
Prosíme o informování o stavu požadavku na dosazení stromu v pěší zoně Nedvědova u MŠ
Nedvědova.
Opakovaně žádáme opravu dlažby a odstranění patky dopr. značky na ostrůvku přechodu přes
Velkomoravskou u prodejny Lidl.
U kontejnerů na Lužické 14 je černá skládka, prosíme uklizení. Je tam již dlouhou dobu stará
lednice.
Vyvěšená reklama na drátěných ohradách stání kontejnerů na území naší městské části.
Máme podezření, že se jedná o nelegální reklamu na městském majetku, prosíme o vyřešení.
Prosíme o opětovné vyčištění kanálu poděl chodníku pod Brněnskou ul. Opakovaně bývá po
deštích zanesený, voda stéká ze svahu pod silnicí.
Lavička na ul. Jeremiášově 16 je poškozená, žádáme opravu.
Dětské hřiště u ZŠ Nedvědova směrem ke Kpt. Jaroše má poničený herní prvek, utržené lano
prolézačky.
Opakujeme požadavek na umístění dopravního zrcadla na ul. Polské při napojení komunikace
z Varšavského náměstí. Přes odstavená auta skutečně není vidět do křižovatky, zejména
pokud zde stojí větší auto nebo pokud řidiči nerespektují odstup od hrany křižovatky, což je v
těchto místech zcela běžné. Máme informaci o dopravní nehodě v tomto místě.
Žádáme o systematickou kontrolu parkujících rozměrných dodávkových vozidel zejména tam,
kde zasahují do chodníků a činí je neprůchozími.
Žádáme o obnovení cedulí s návštěvním řádem, které bývají instalované u dětských (a jiných)
hřišť. Většinou jsou zdemolované, nebo zcela odstraněné.
Žádáme vyčištění zarostlého prostoru vedle baru Florida.
Žádáme zkrácení větví stromů nad chodníky: za vchody Kischova 1 a 3, vedle vchodu
Schweitzerova 70.
KMČ žádá o kontrolu stavu usýchající borovice před domem Heleny Malířové 2.
Host z řad veřejnosti seznámil komisi s problémem hluku na asfaltovém sportovním hřišti za
vchody Heyrovského 1 až 17, na kterém jsou koše pro košíkovou. Vzhledem k tomu, že
podobného vybavení není v městě mnoho, je zde tento sport velmi intenzivně provozován
přes celý den, a to až do pozdních večerních hodin. Hluk míče driblovaného o zem se ve
vnitrobloku panelové zástavby rozléhá a je neustálý a intenzivní. Žádáme o návrh řešení této
problematiky. Možné řešení vidíme ve stanovení a vymáhání návštěvního řádu, ve kterém by
byla stanovena doba pro využívání hřiště ke sportovním účelům.

Schůzka byla ukončena v 19:00, příští schůzka se koná 11. 8. 2020, 18:00 v restauraci Radegast.

Zapsal: David Novák

Schválil: Lukáš Popelák

