
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 8. 9. 2020 

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

hodin dne 8. 9. 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 

Nepřítomní:  

Hosté: p. Pejzlová, p. Myslínová, p. Spáčil (MPOL) 

I. Dotazy na policii  

• Opakovaně upozorňujeme na narušování veřejného pořádku v oblasti kolem hřiště za vchody 

Heyrovského 1 až 17. Schází se zde hlučné skupinky mladistvých, zanechávají za sebou 

nepořádek a svými projevy obtěžují obyvatele. Žádáme častější pochůzkové kontroly. Dříve 

zde byla umístěna mobilní kamera. Žádáme opětovné umístění kamery do prostoru, přičemž 

tato kamera působí také preventivně. 

II. Přijatá vyjádření a žádosti z MMOl a další oznámení 

• V sobotu 31. října 2020 v čase od 8. do 11. hodiny dopolední se na rohu Lužické a 

Sienkiewiczovy ulice uskuteční sběrová sobota. Obyvatelé budou moci využít přistavěných 

kontejnerů k odložení objemného kusového odpadu. Opakovaně upozorňujeme, že objemný 

kusový odpad nepatří k běžným kontejnerům na směsný komunální odpad. Žádáme 

obyvatele o využívání sběrových dvorů nebo sběrových sobot. 

• Je vyřízena objednávka na opravu chodníku při ZŠ Nedvědova, na který bude použita zbývající 

částka z rozpočtu KMČ na rok 2020. 

• Upozorňujeme na veřejná projednání připravované nové parkovací politiky města Olomouce. 

Diskuze za účasti zástupců města a zpracovatelů se konají vždy od 18. hodiny ve velkém sále 

v budově magistrátu na Hynaisově ul. 10. Proběhnou celkem 4 taková projednání, přičemž 

oblasti KMČ Povel se týkají dny 15. září (pro oblast severně od Velkomoravské) a 23. září 

(zbytek Povlu). 

• Upozorňujeme na veřejné představení a diskuzi o připravované strategii pro zeleň v 

Olomouci. Proběhne ve středu 16. září v 17.00 v oranžerii ve Smetanových sadech (vstup od 

občerstvení u fontány). 

III. Na schůzi KMČ byly projednány tyto záležitosti 

• Znepokojuje nás kamionová doprava využívající Velkomoravskou ulici jako tranzitní trasu 

vyhýbající se zpoplatněnému obchvatu města. Nerozumíme důvodům, proč není tranzitní 

kamionová doprava převedena v co nejvyšší míře mimo přetížené ulice vedoucí skrz město. Z 

vlastních zdrojů máme informace přímo od zaměstnanců dopravců, kteří potvrdili, že skrz 

město projíždí z důvodu ušetření finančních nákladů na poplatcích. Očekáváme brzké 

obnovení jednání v této věci, které mělo být zahájeno v červnu. 

• V případě Velkomoravské ulice nám stále chybí systémové řešení dohledu nad rychlostí 

provozu. Uvítali bychom automatické měření rychlosti. Po provedeném kontrolním měření 

minulý rok, kdy během týdne bylo odhaleno 408 řidičů jedoucích více jak 80 km/h, jsme 

nespatřili žádný další postup. 

• Komise byla požádána o zhodnocení situace s odstavováním sdílených kol a koloběžek na 

veřejných prostranstvích. 

IV. Požadavky na MMOl 

• Opakovaně žádáme vyznačení dopravní značkou zákazu vjezdu cyklistů do podchodů pod 

Brněnskou ulicí. 



• Žádáme umístění mobilní kamery městské policie ke hřišti za vchody Heyrovského 1 až 17 (jak 

je uvedeno v I. bodě zápisu). 

• Žádáme o urychlení vyřízení odtahů vozidel označených za nepojízdná. 

• Žádáme o údržbu zeleně na Nedvědově ulici. Před vchodem č. o. 7 je uschlý strom, u bazénu 

ZŠ Nedvědova je vyvrácený strom. Stále není vyřešena dosadba stromu, který byl odstraněn 

při jídelně MŠ Nedvědova. 

• Žádáme o častější vyvážku odpadkových košů na Nedvědově ulici a dále v navazujícím 

chodníku až k ulici Heyrovského. Zejména v letních měsících jsou koše využívané a rychle se 

naplní. Odpadky poté vypadávají z košů, nebo se hromadí v jejich blízkosti a vítr je rozfoukává. 

Žádáme důkladný úklid odpadků zachycených v keřích podél ulice. 

• Žádáme o prořezání uschlých keřů a stromů ve svahu pod Brněnskou ulicí. 

• Žádáme doplnění dopravní značky před opravený asfaltový chodník za MŠ Lužická. Cílem je 

zamezení vjezdu vozidel značkou Zákaz vjezdu, nebo Stezka pro chodce. 

• Ve zvýšeném přechodu pro chodce u kašny u vchodu Nedvědova 1 chybí některé dlažební 

kostky, žádáme opravu povrchu.  

 

Schůzka byla ukončena v 19:00, příští schůzka se koná 13. října 2020 v 18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: David Novák                                                            Schválil: Lukáš Popelák 

 


