Komise městské části 20

Povel
Zápis ze schůze dne 13. 10. 2020
Zahájení: Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzi na 18:00 hodin
dne 13. 10. 2020 v DDM na adrese Janského č.1
Prezence: Přítomní: Lukáš Popelák (předseda), PhDr. Zdeněk Machalíček, David Novák, Jan Jančík, Helena
Matysová, Ivo Frič, Jana Michlová, Vít Pachta, Mgr. Dagmar Žůrková, Karel Marek, Ing. Noemi Batlová
Hosté: p. Spáčil (MPOL)
I.

II.

III.

Dotazy na policii
• Stav vyřízení odstranění vytipovaných vraků na ulicích. MPO v tomto učinila patřičné kroky v
její gesci a další vyřízení je na patřičném správním úřadu.
• Stání aut u přechodů v nedostatečném odstupu, který brání chodcům ve výhledu. Žádáme
policii, aby se zaměřila také na tyto přestupky. Bez konkrétní lokalizace.
Přijatá vyjádření a žádosti z MMOl a další oznámení
• Odpověď na žádost o zřízení přechodu pro chodce na ulici Janského: ODÚR v současnosti o
realizaci nových přechodů neuvažuje a počet přechodů se jeví dostatečný. Přesto bude návrh
diskutován s odbornou komisí pro dopravu.
• Během roku 2021 je přislíbeno KMČ vyčlenit na estetizační akce 300 tis. Kč. Vybízíme všechny
spoluobčany, aby se zapojili do rozhodování o určení této částky a zasílali své náměty na
estetizační akce v rámci městského majetku v naší městské části. Jedná se zejména o opravy
a doplnění mobiliáře, investice do zeleně, informačních tabulí, výzdoby města, apod.
• Setkání jubilantů se tento rok již neuskuteční.
• Bylo realizováno obnovení a doplnění značení „žlutých čar“ na Jeremiášově ulici.
• Magistrát informuje občany, že od 12. října do odvolání funguje v omezeném režimu. Úřední
hodiny pro občany jsou na všech pracovištích pouze pondělí a středa 9.00 – 11.00 a 13.00 –
16.00 hodin. Dále jsou vyčleněny dny úterý a čtvrtek pro klienty objednané přes elektronický
objednávkový systém. Více informací na webových stránkách města.
• TSMO přislíbily umístění 2 odpadkových košů k lavičkám v pěší zóně Janského, přičemž
podnět na jejich umístění podávalo SVJ z ulice Heyrovského.
Na schůzi KMČ byly projednány tyto záležitosti
• KMČ byla požádána, aby se vyjádřila k problematice sdílených kol a koloběžek v ulicích města.
Sdělujeme následující podněty:
• Žádáme větší ukázněnost uživatelů sdílených dopravních prostředků a respektování
pohybu chodců na chodnících. Zejména frekventovaný úzký chodník podél
Schweitzerovy ulice ve staré zástavbě směrem k parku není rozhodně uzpůsoben
vyhýbání se chodců a koloběžek. Žádáme tedy zaměření kontroly na provoz v těchto
místech.
• Odstavná místa pro sdílené dopravní prostředky zabírají veřejné cyklostojany,
přičemž většina těchto kol a koloběžek má své stojánky. Příkladem jsou cyklostojany
před Zenitem. Navrhujeme změnu pravidel odstavování těchto kol tak, aby zbytečně
nezabírala místa u stojanů, ale aby stála opodál.
• Navrhujeme zvětšení kapacit cyklostojanů v naší městské části. Připojujeme se ke
korespondenčnímu návrhu p. Čevory umístit cyklostojany do vhodných míst před
prodejnu Hruška v budově Zenit a dále na Janského ulici do míst u pošty.
• Během veřejných projednání připravované nové parkovací politiky byl prezentován návrh
opatření. Prezentace jsou veřejně dostupné na stránkách http://spokojena.olomouc.eu
Převedení návrhů do praxe je výhledově v letech 2022 a později. Podporujeme možnost
zvýhodnění jízdného na MHD pro ty občany, kteří nevyužijí možnosti rezidentního parkování.

IV.

Žádáme o informování o vyjednávání s prodejnou Billa ohledně využití parkovacích kapacit
pro rezidenty.
• U vstupů do městských parků se objevily cedule upozorňující na „vstup na vlastní nebezpečí“.
Toto se nám zdá jako alibismus správce parků. Jako uživatelé městských parků očekáváme, že
jsou pro nás bezpečné.
• Připomínáme, že 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.
Požadavky na MMOl
• Prosíme o vyjádření k bodu z minulé schůze ohledně tranzitní dopravy a kontroly rychlosti na
Velkomoravské ulici. Zda byla obnovena jednání v této věci.
• Chodník vedoucí od vchodu Jeremiášova č.10 směrem k DDM Janského č.1 je přerůstající
zelení, prosíme o prořezání. Dále na opravené části chodníku je špatný odtok vody, tvoří se
velké louže.
• Žádáme o opětovné zařízení deratizace. V oblasti Lužické ul. u vchodu 10 jsou přemnožení
hraboši.
• Podporujeme návrh p. Homoly (MMOL) na přemístění odpadkového koše z místa pod balkony
vchodu Heyrovského č.9 blíže k MŠ Bieblova k lavičkám pod stromem. Tímto doufáme v řešení
nedostačující kapacity současného koše u laviček a hromadících se odpadků v jeho okolí.
• Žádáme o informování ohledně stavu řešení vyvrácených a uschlých stromů v pěší zóně
Nedvědova. Za minulý měsíc zde přibyly další vyvrácené stromy před vchody 7 až 11. Dále
první nový strom u rohu chodníku od prodejny Hruška (naproti reklamní tabule) nadzvedává
svými kořeny dlažbu chodníku.
• Urgujeme úpravu uschlých keřů ve svahu pod Brněnskou ulicí. Vhodná by byla komplexní
obnova zeleně.
• Žádáme o vyjádření proč bylo zrušeno vyznačení přechodu přes rampu Brněnské ulice u
Hotelového domu. Pěší trasu bez přechodu nelze dále považovat za bezpečnou. Pro obyvatele
Povlu je již tak složité překonat bariéru, kterou tvoří Brněnská a Velkomoravská ulice.
• Žádáme opravu vík kontejnerů na odpad ve stání u Heyrovského 2.
• Pošta Olomouc 12 trvale omezila od 1. 10. svou otevírací dobu. Platná otevírací doba je
• Po, St 10.00-12.00, 13.00-18.00
• Út, Čt, Pá 8.00-12.00, 13.00-16.00
• So 8.00-12.00
• S tímto omezením nejsme spokojeni. Pošta 12 slouží jako ukládací pošta pro velké
části sídlišť Povel a Nové Sady, přibližně pětinu obyvatel Olomouce. Pobočka je malá
a má malý počet přepážek. Žádáme město, aby započalo jednání s Českou poštou o
zlepšení služeb na této pobočce a prodloužilo otevírací dobu.
• Na střeše budovy Zenit jsou velké nánosy od holubů. Tyto nánosy nečistot jsou při suchém a
větrném počasí rozfoukávány do oken v přilehlých domech. Žádáme město, aby zařídilo
součinnost s majitelem budovy Zenit na úklidu střechy.
• Při opravě příčného prahu na vozovce v ulici V Křovinách 1 byla provedena oprava pouze
jedné strany nájezdu, přičemž je stále poškozena i strana druhá. Žádáme o dokončení.

Schůze byla ukončena v 19.00.

Zapsal: David Novák

Schválil: Lukáš Popelák

