Komise městské části 20

Povel
Zápis ze schůze dne 11. 8. 2020
Zahájení: Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku
na 18:00 hodin dne 11. 8. 2020 v restauraci Radegastovna na ulici Janského 8.
Prezence:
Přítomní: Lukáš Popelák (předseda), PhDr. Zdeněk Machalíček, Jan Jančík, Helena Matysová, Ivo Frič, Jana
Michlová, Ing. Noemi Batlová, Vít Pachta, Mgr. Dagmar Žůrková
Nepřítomní: Karel Marek, David Novák (omluven)
Hosté: p. Spáčil (MPOL), p. Eliáš
I.

Dotazy na policii
• Žádáme MPOL o častější kontrolu cyklistů, kteří neohleduplně jezdí v podchodu pod
zastávkami Pionýrská a Fakultní nemocnice.
• Dále žádáme MPOL o častější kontrolu jezdců na elektrických koloběžkách. Jezdí po
chodnících velkou rychlostí.

II.

Přijatá vyjádření a žádosti z MMOl a další oznámení
• PČR nesouhlasí s umístěním značky ,,Cyklisto sesedni z kola“ k podchodům pod ulicí
Brněnskou. Komise s tímto rozhodnutím PČR nesouhlasí. V těchto podchodech vzniká každý
den bezpočet nebezpečných situací, kdy cyklisté ohrožují svou nebezpečnou jízdou po
chodníku chodce. Určitě lze prověřit tuto situaci z kamerových záznamů z těchto podchodů.
• U prodejny Lidl byl odstraněn zbytek patky dopravní značky.
TSMO přijali žádost o doplnění kontejnerů na bioodpad na těchto lokalitách –
Heyrovského 37, Heleny Malířové 8, V křovinách 1 a Schweitzerova 58. Bylo posíleno o Bio
kontejner také stanoviště na ulici Nešporova 1.
• Bylo provedeno vyčištění kanálu včetně vpustí pod ulicí Brněnskou.
• Poškozená lavička na ulici Jeremiášova bude opravena TSMO.
• Výmol uprostřed křižovatky u DDM je zařazen do plánu prací TSMO na měsíc srpen.
• Poškozený herní prvek na dětském hřišti u ZŠ Nedvědova směrem k ul. Kpt. Jaroše byl
opraven.
• V co nejkratší době bude proveden ořez stromů v těchto lokalitách – za vchody
Kischova 1 a 3, vedle vchodu Schweitzerova 70.
• KMČ děkuje za odstranění nepojízdného autobusu z ulice Velkomoravská.

III.

Na schůzi KMČ byly projednány tyto záležitosti
• Na schůzi KMČ vystoupil p. Eliáš s těmito požadavky na MMOl.
• Namalování čar za domem Janského 16.
• Odstranění náletů u domu Janského 16.
• Dále jsme byly upozorněni na špatně provedené opravy kanálů na hlavní komunikaci
před domy Janského 3 a 7.
• Proč byly odstraněny zatravňovací dlaždice za domem Janského 18? Zde došlo
k odstranění zatravňovacích pásů z toho důvodu, že se jednalo o nepovolený zábor
městského pozemku, dále bylo položení zatravňovacích pásů provedeno špatným
způsobem (spád). Při dešti se na konci dělala obrovská laguna plná bláta.
• Proč byl opraven povrch na silnice u trafostanice na ul. Jeremiášova 16 a proč se to
dělalo na několikrát? – Nejednalo se o opravu celé silnice, ale pouze o tu část, která
je křižovatkou pro přecházení z chodníku na chodník. Zde se při dešti nedalo přejít.
Vytvořila se zde obrovská louže z důvodu špatného vyspádování vozovky. Je

IV.

pravdou, že se tato komunikace opravovala na 2x. Došlo zde k odvedení špatné
práce a opět se zde tvořili při dešti louže. Proto byla předsedou KMČ provedena
reklamace u TSMO a vozovka byla opravena podruhé a tentokrát správně.
• Rozpočet KMČ:
• Na zasedání KMČ se členové dohodli, že KMČ letos z důvodu pandemie nebude
pořádat žádnou akci. Proto finance, které máme v provozním rozpočtu použijeme na
opravu dalšího chodníku. Jedná se o opravu povrchu živice u ZŠ Nedvědova za částku
cca 127 000 Kč.
Nové požadavky na MMOl
• Korespondenčně jsme obdrželi tyto požadavky na MMOL:
• Byl vznesen dotaz od obyvatelky tohoto sídliště na možnost vybudování přechodů na
ulici Janského u nové bytové výstavby. Na celé ul. Janského s novou výstavbou
nevznikl ani jeden přechod. KMČ podporuje tento návrh na vybudování přechodů na
této ulici. Je zde čím dál větší automobilový provoz a není zde možnost bezpečně
přejít tuto komunikaci.
• Opět jsme obdrželi dvě žádosti o řešení problému s přemnoženými holuby. Proto
žádáme o co nejrychlejší řešení situace.
• Opětovně jsme obdrželi požadavek na domalování žluté čáry u domu
Jeremiášova 14. Tato žlutá čára již je v projektu revitalizace sídliště Povel a doposud
nebyla domalována.
• Obdrželi jsme žádost o doplnění dopravního značení v ul. Nešporova a Holečkova.
Jedná se o doplnění značky „jednosměrná ulice“ o dodatkovou tabuli ,,cyklisté v obou
směrech“.
• Žádáme o ořezání větví u MŠ Lužická.
• Žádáme opravu dvou kanálů u příčného prahu u domu v Křovinách 1.
• Žádáme o ořezání větví u MŠ Lužická - jedná se větve smrků na spojce Nešporova V křovinách.

Schůze byla ukončena v 18:45 hodin , příští schůze se koná 8.9.2020 v 18:00 hodin v DDM na ulici Janského.

Zapsal: Lukáš Popelák

Schválil: Lukáš Popelák

