Komise městské části 20
Povel
Zápis z jednání dne 9. 2. 2021
Zahájení: Předseda Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolal jednání na 18:00
hodin dne 9. 2. 2021. Jednání proběhlo bez možnosti osobní přítomnosti veřejnosti dálkovou formou
pomocí videokonference. Jednání v lednu 2021 neproběhlo z důvodu protiepidemických opatření.
Prezence:

Přítomní: Lukáš Popelák (předseda), Noemi Batlová, Ivo Frič, Jan Jančík, Zdeněk
Machalíček, Jana Michlová, David Novák, Dagmar Žůrková
Nepřítomní - omluveni : Helena Matysová, Vít Pachta
- neomluveni: Karel Marek

Komise je usnášeníschopná, nadpoloviční většina všech členů nutná pro přijetí usnesení je 6 členů.
Program jednání:
I. Dotazy na Policii ČR a Městskou policii
II.
Dotazy od občanů
III.
Došlé odpovědi od MMOl
IV.
Nové požadavky na MMOl
V. Rozpočet KMČ pro rok 2021
VI. Různé
Usnesení: Program jednání byl schválen 8 pro, 0 proti, 0 se zdržuje.
I. Dotazy na Policii ČR a Městskou policii
• V souladu s přijatou odpovědí z MPOl ohledně nesouhlasu s umístěním měření rychlosti na
Velkomoravskou ulici, který měl vzejít od Policie ČR, žádáme Policii ČR o vyjádření, proč
nevydala souhlas.
II. Dotazy od občanů
• SVJ Lužická 16 se obrátilo na KMČ se žádostí o řešení hlučných kompresorů klimatizace na
střeše masného krámu na ulici Janského. KMČ nejsou známy možnosti, jak by v této stížnosti
mohla SVJ pomoci. KMČ doporučuje SVJ Lužická obrátit se na hygienu, která by zde mohla
provést měření hluku.
Požadavek: Žádáme o prověření situace od odboru životního prostředí.
III. Došlé odpovědi od MMOl
• Rozhodnutí o povolení záboru z důvodu stavebních úprav obrubníku u prodejny Lidl v délce
ca. 4 dnů v období 26. 1. až 25. 2. V období záboru bude uzavřena část ul. Jihoslovanské.
• Termíny svozu tříděného odpadu v 14denních intervalech, jejichž upřesnění jsme požadovali
na minulém jednání, se týkají svozu z malých kontejnerů od RD.
• V zimním období 2021 bude provedeno prořezání dřevin a popínavek za domem Jeremiášova
10 a dále prořezání suchých dřevin ve svahu pod Brněnskou ul.
• MPOl sděluje, že zřízení měření rychlosti na Velkomoravské ulici nebylo schváleno Policií ČR.
Dále MPOl informuje, že na stanovených místech ve městě probíhá orientační měření
rychlosti a na základě získaných údajů bude dále rozhodnuto o zřízení automatického měření

•

•

•

•

rychlosti v těchto lokalitách. Ul. Velkomoravská mezi těmito lokalitami z výše uvedených
důvodů není.
MMOl žádá KMČ o seznam zbytného neudržovaného majetku města, který je možné
stavebně odstranit. U majetku bez jistého majitele je ovšem nutné zajistit vyjádření
příslušného SVJ, zda se nejedná o majetek v jejich vlastnictví.
KMČ provede vlastní průzkum v místech, která nejsou, resp. nebyla zahrnuta do projektů
revitalizace sídliště.
Odbor dopravy sděluje, že nový 20min. interval linky 16 ve dnech prac. klidu nesouvisí jen
s covidovými opatřeními, ale je výsledkem dlouhodobého sledování počtů cestujících a
následné optimalizace provozu. 20min. interval byl již dříve na lince 16 ve dnech prac. klidu,
a to v odpolední hodiny, nyní je celodenně. Dále sděluje, že další úpravy intervalu linky 16
budou provedeny v návaznosti na zprovoznění tramvajové dopravy až k zast. U kapličky,
přičemž nedojde k zásadním změnám linek. Komplexní změny linkového vedení autobusů
v oblasti Povlu a Nových Sadů nastanou až s dobudováním 3. etapy trati do točny u Jižní ul.
(Termín stavby poslední etapy je zatím neznámý.) Dále sděluje, že rozšíření provozu linky 10
není v plánu, jelikož tato špičková linka již dnes reaguje na dopravní potřeby zaměstnanců
z průmyslových zón na východě města.
Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví SMOl, pozemek parc.č.
350/15 v k.ú. Povel, část o rozměrech ca. 8,4 m2, z důvodu vybudování bezbariérového
vstupu do objektu.
Usnesení: Komise souhlasí s předloženým záměrem nájmu: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržuje
KMČ byla informována o projektech dotýkajících se KMČ v dlouhodobém investičním plánu
SMOl:
o Investiční projekty v realizaci a ve fázi projektování: Sienkiewiczova - rekonstrukce
kanalizace, Velkomoravská x Schweitzerova - úprava křižovatky, Povel - obytná zóna revitalizace sídliště
o Projektové náměty: ZŠ Nedvědova - odborné učebny nadstavba, ZŠ Nedvědova výměna elektroinstalace, ZŠ Heyrovského - konektivita školy, ZŠ Heyrovského vybudování parkoviště v areálu školy
o KMČ je dána možnost přijít s jedním vlastním projektovým námětem.

IV. Nové požadavky na MMOl
• Požadavek: Opakovaně žádáme umístění dopravní značky nebo odemykatelných zábran u
vjezdu do opraveného chodníku u MŠ Lužická.
• Námět: KMČ iniciuje zjištění přepravních potřeb zaměstnanců podniků u Lipenské ulice a
potenciální rozšíření provozu linky 10. Z vlastního pozorování jsme názoru, že linka 10
nepokrývá ideálně všechny potřeby zdejších zaměstnanců (a jejich dopravy z naší MČ)
pracujících v různých směnách.
• Požadavek: Žádáme o vyjádření, za jaké situace a zda někdy bude opět zprovozněna linka
111.
• Požadavek: Žádáme o bližší upřesnění plánu na úpravy jízdních řádů autobusových linek po
zprovoznění tramvajové trati k zast. U kapličky. Žádáme o co nejmenší změny v intervalu
provozu linek obsluhujících zast. Povel, škola a U botanické zahrady.
• Usnesení: KMČ navrhuje zařadit do dlouhodobého investičního plánu projektový námět na
stavební úpravy Tolstého ulice (oprava vozovky, doplnění parkování, chodníku, zeleně a
cykloúprav)-8 pro, 0 proti, 0 se zdržuje.
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Požadavek: Žádáme, aby projekt úpravy křižovatky Schweitzerova x Velkomoravská
reflektoval potřebu rozšíření vozovky a přidání odbočovacích pruhů ve Schweitzerově ulici.
Požadavek: Žádáme opravu visících kabelů u zast. Pionýrská.
Požadavek: Žádáme dosazení odstraněných stromů v ulici Nedvědova u vchodů 7, 9, 11.

V. Rozpočet KMČ pro rok 2021
• Pro rok 2021 byly nově stanoveny částky určené pro čerpání KMČ („rozpočet KMČ“), jedná
se o následující položky: 135 tis. Kč na provozní a ostatní výdaje, 300 tis. Kč na estetizaci, 200
tis. Kč na opravy komunikací.
• MMOl dále pro r. 2021 nevyčleňuje společnou částku pro opravy komunikací KMČ nad
samostatné rozpočty.
• DDM žádá o roční příspěvek 5 tis. Kč
o Usnesení: Souhlasíme se záměrem příspěvku DDM – 8 pro, 0 proti, 0 se zdržuje.
• KMČ předpokládá využití většiny celkové částky na opravy komunikací. Žádáme tedy o revizi
nacenění z minulého roku u následujících záměrů. (U jednotlivých záměrů je uvedena částka
dle ceníku 2020 a jsou seřazeny dle priorit.) :
o Předlažba původně asfaltového chodníku u DDM Janského (156 tis. Kč).
o Oprava chodníku od přechodu u Hotelového domu (Brněnská) k ul. Heyrovského (204
tis. Kč).
o Oprava chodníku v ul. Bulharské (177 tis. Kč)
▪ KMČ žádá také o vypracování projektu na prodloužení chodníku od ul.
Bulharská dále mezi domy Nešporova 2, 4 dle vyšlapané pěšiny.
o Estetizační záměr: demolice nevyužívaného popelnicového stání u Heyrovského 2.
• Usnesení: KMČ vyžaduje nacenění a provedení uvedených záměrů – 8 pro, 0 proti, 0 se
zdržuje.
VI. Různé
• Námět: Navrhujeme, aby byly učiněny příslušné kroky (nutná změna regulačního plánu)
vedoucí k rozšíření parkovacích míst v ulici Nešporově u vchodů 15, 17 a 19 (jednosměrná
zatáčka).

Jednání bylo ukončeno v 19.00.

Zapsal: David Novák

Ověřil: Jan Jančík

Jednání řídil: Lukáš Popelák

