Komise městské části 20

Povel
Zápis ze schůze dne 15. 12. 2020
Zahájení: Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolala schůzi na 18:00 hodin mimořádně
dne 15. 12. 2020 v DDM na adrese Janského 1.
Prezence: Přítomní: Lukáš Popelák (předseda), PhDr. Zdeněk Machalíček, David Novák, Jan Jančík, Ivo Frič,
Jana Michlová, Vít Pachta, Mgr. Dagmar Žůrková, Karel Marek, Ing. Noemi Batlová
Nepřítomní – omluveni : Helena Matysová
Hosté: p. Spáčil (MPOL)
I.

II.

Dotazy na policii
• Prosíme o zvýšenou kontrolu stojících automobilů před vchodem Ibsenova 17. V souvislosti s
otevřením prodejny Lidl je předpoklad skokového nárůstu dopravy v této ulici, přičemž před
zmíněným vchodem opakovaně stojí vozidla v řadícím pruhu v blízkosti podélné souvislé čáry
a zhoršují tak dopravu před křižovatkou.
Přijatá vyjádření a žádosti z MMOl a další oznámení. Reakce na tato oznámení.
• Dlažba zvýšených přechodů v ul. V Křovinách a u kašny v ulici Nedvědova byla opravena.
• Probíhá monitoring výskytu hrabošů na Lužické ulici. Předpokládá se výskyt zejména v
kanalizačním řadu, tedy jejich deratizace případně musí být zajištěna se správcem kanalizace.
• Byl vypracován právní rozbor na problematiku majetkových poměrů u ohrad na kontejnery.
Závěr je takový, že pokud příslušné SVJ nepotvrdí, že se jedná o jejich majetek, poté může
město s těmito ohradami nakládat.
• Ve věci nánosů od holubů na střechách soukromých objektů, které následně rozfoukává vítr,
jsme dostali následující vyjádření. Odbor ŽP není kompetentní nařizovat údržbu soukromých
objektů, pouze může majitele upozornit na znečištění. Žádáme tedy odbor, aby danou věc
monitoroval a případně zahájil takové kroky s majitelem, ke kterým je kompetentní a které
by vedly k napravení situace (úklidu střechy a případně k omezení holubí populace).
• Namátkovými kontrolami nebylo zjištěno protiprávní jednání v okolí asfaltového hřiště mezi
ul. Heyrovského a MŠ Bieblova. Návrh na umístění mobilní kamery je problematický, jelikož v
současné době jsou všechny mobilní kamery plně využity zejména k monitoringu černých
skládek. Nejefektivnější řešení v případě zjištění protiprávního jednání je okamžité oznámení
na telefonní linku policie. KMČ žádá občany, aby se, v případě svědectví jakéhokoliv
protiprávního jednání, obraceli na policii. Pokud nejste spokojeni s veřejným pořádkem v
dané lokalitě, prosíme o informování KMČ.
• Ve věci žádosti o vyjádření stavu odstranění vraků z ulic jsme záskali vyjádření MPOL, že věc
je nyní v gesci odboru dopravy. Prosíme tedy o vyjádření odboru dopravy ke stavu vyřízení
odstranění vraků z ulic městské části Povel.
• Dosadba a oprava zeleně v Nedvědově ulici a jejím okolí probíhá. Vykácení vytipovaných
suchých stromů a keřů proběhne v zimním období. Dle vyjádření nebyly ve svahu pod
Brněnskou ulicí žádné uschlé keře nalezeny (komise dále trvá na názoru, že uschlé stromy se
zde nacházejí). Členové KMČ nabízí TSMO spolupráci při obchůzce, při které budou
seznámeni s místy, kde se nachází uschlá zeleň.
• Ve věci žádosti o vyjádření k možnosti omezení tranzitu ve Velkomoravské ulici: město se již
v minulosti snažilo o omezení tranzitu, přičemž toto bylo odmítnuto správcem komunikace
(jedná se o komunikaci první třídy, tedy v majetku ČR) s odůvodněním, že tranzitní zátěž nelze
přenést na jiné komunikace. S tímto odůvodněním nesouhlasíme, město Olomouc má již
více než 15 let jižní obchvat D35 a tranzitní doprava může využít tuto silnici a nezatěžovat
průjezdem hustě obydlené městské části.

•

III.

IV.

Ve věci žádosti KMČ o vyjádření ohledně možnosti zavedení automatického měření rychlosti
dopravy na ul. Velkomoravské bylo odborem MmOl sděleno, že probíhá diskuze s Policií ČR,
přičemž více informací o procesu potenciálně může sdělit MPOL, v jejíž gesci by byla obsluha
zařízení. KMČ žádá MPOL o sdělení stavu procesu diskuze nad zřízením automatického
měření rychlosti v ulici Velkomoravské, které podporujeme.
• Ve věci prodeje pozemků na parcele číslo 443/5 a 443/84 (orné půdy) v k.ú. Povel v majetku
města nebylo zájemci o odkoupení vyhověno.
• Společnými silami členů KMČ byly rozneseny dárkové balíčky jubilantům. KMČ všem
jubilantům blahopřeje a děkujeme členům komise, kteří se do roznášení zapojili.
Na schůzi KMČ byly projednány tyto záležitosti
• Opětovně apelujeme na udržování čistoty u kontejnerů. Neumisťujte drobné i rozměrné
odpady ke kontejnerům, jedná se o protiprávní černé skládkování! Zejména zbytky jídel lákají
hraboše a znamenají náklady na následné deratizace.
• Upozorňujeme na novou funkci aplikace na chytré telefony „Moje Olomouc“ , která umožňuje
hlášení závad. Každý občan může aplikaci využít k hlášení závad na majetku města (např.
městského mobiliáře jako jsou lavičky), přičemž tato hlášení jsou obratem zpracována. Ke
stejnému účelu lze využít také webové stránky hlaseni.olomouc.eu. Děkujeme všem aktivním
občanům a dobrovolníkům, kteří takto přispějí k údržbě města.
• Na záměry a provoz KMČ jsou v roce 2021 vyčleněny následující částky:
• Záměry „estetizace“ (přičemž tyto lze využít také na opravy komunikací) 300 tis. Kč
• Záměry na opravy chodníků a komunikací 300 tis. Kč
• Ostatní záměry a provoz KMČ 150 tis. Kč
• Z částky na estetizaci žádáme o nacenění a provedení následujících záměrů:
• Demolice nevyužívaného popelnicového stání u vchodu Heyrovského 2 (u vjezdu k
policejní stanici).
• Z částky na opravy komunikací a případně z převedených částek z ostatních položek žádáme
o nacenění a provedení následující záměrů:
• Oprava chodníku od přechodu u Hotelového domu (od konce opraveného chodníku
v roce 2020) k ul. Heyrovského.
• Předlažba chodníku u domu dětí a mládeže.
• Oprava chodníku v ul. Bulharské.
Požadavky na MMOl
• Upřesňujeme požadavek na vyjádření ohledně zrušení přechodu u rampy Brněnské ulice.
Jedná se o rampu ze směru Brněnské na Albertovu, blíže k zastávce Wolkerova. Přechod zde
byl zrušen a bylo ponecháno pouze tzv. místo na přecházení, kde chodec není nijak chráněn.
• Upozorňujeme na vysoký výskyt hrabošů také v ulici Jeremiášově a u popelnicového stání u
autobusové zastávky Povel – škola, prosíme o zaměření deratizace i v těchto místech.
• Podle našich informací nemají být v zimním období umísťovány cedulky u chodníků bez zimní
údržby. S tímto krokem nesouhlasíme, informace je pro spoustu občanů, zejména se ztíženým
pohybem, důležitá.
• Prosíme o uvedení přehledných informací ohledně vyvážení tříděného odpadu v r. 2021.
Poskytnuté informace jsou zmatečné. Nevyplývá z nich, zda se jedná o malé kontejnery u RD,
nebo běžné velké kontejnery.
• Od 13. 12. platí nové jízdní řády MHD. Změny jsou dostupné v informačních kanálech DPMO.
Vyjadřujeme se k jízdnímu řádu páteřní linky 16, jejíž víkendový interval byl ponechán v
režimu, který platil za mimořádný od 1. 4. 2020. Tento interval je 20 minut, přičemž byl
prodloužen z původních 15 minut. Považujeme to za krok, který jde proti snaze o kvalitní a
kapacitní MHD. Prosíme o vyjádření, zda bude tento prodloužený interval nadále ponechán a
za jakých podmínek bude navrácen do původního stavu 15 minut. Stejně tak prosíme o
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prověření možnosti rozšíření provozu linky 10, zejména ve vztahu k průmyslovým provozům
u Lipenské ulice.
Prosíme o opravu zídky na dětském hřišti za vchody Kischova 1, 3. Je zde vandaly vytrhaných
několik cihel, které se povalují mezi prolézačkami.
Veřejné schůze KMČ v roce 2021 se budou opět konat v pravidelných termínech 2. úterý v
měsíci v klubovně DDM Janského 1, pokud nenastane změna kvůli mimořádným situacím.
Tedy v těchto termínech: 12. 1., 16. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 10. 8. (neveřejná, rest.
Radegastovna), 14. 9., 12. 10., 9. 11. 14. 12.

Schůze byla ukončena v 19.00.
Zapsal: David Novák

Schválil: Lukáš Popelák

Přejeme příjemně prožité svátky vánoční a mnoho štěstí do nového roku 2021!
.

