
K o m i s e  m ě s t s k é  č á s t i  2 0  
Povel 

Zápis z jednání dne 9. 3. 2021 
 

Zahájení: Předseda Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolal jednání na 18:00 

hodin dne 9. 3. 2021. Jednání proběhlo bez možnosti osobní přítomnosti veřejnosti dálkovou formou 

pomocí videokonference. 

Prezence:  Přítomní: Lukáš Popelák (předseda), Ivo Frič, Jan Jančík, Zdeněk Machalíček, Helena 

Matysová, David Novák, Vít Pachta, Dagmar Žůrková 

Nepřítomní - omluveni:  Noemi Batlová , Karel Marek, Jana Michlová 

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. Opravy chodníků v roce 2021 

VI. Různé 

Usnesení: Program jednání byl schválen 7 pro, 0 proti, 0 se zdržuje. 

 

I. Dotazy na Policii ČR a Městskou policii 

• Žádáme MPOl o zvýšení dohledu na pěší zóně Janského v souvislosti s dodržováním 

protiepidemických opatření. 

• Prosíme o dohled v oblasti za domy Jeremiášova 12, 14 (hřiště za DDM), vyskytují se zde 

skupinky lidí konzumující alkohol a znečišťující okolí. 

 

II. Dotazy od občanů 

• Bez dotazů. 

 

III. Došlé odpovědi od MMOl 

• Odbor dopravy a územního rozvoje ke zrušení přechodu na rampě z Brněnské na 

Velkomoravskou: Tento přechod byl zrušen na základě požadavku dopravního inspektorátu 

Policie ČR. 

• Odbor dopravy a územního rozvoje k odstranění vraků: Všechna vozidla označená jako 

potenciální vraky jsou postupně odborem řešena. 

• Vydáno povolení zvláštního užívání zeleně u vchodu Heyrovského 10 za účelem rekonstrukce 

lodžií, a to od 2. 3. do 31. 3. 

• Opravu křižovatky Schweitzerova a Velkomoravská nelze korigovat se stavbou tramvajové 

trati, projekt tedy nebude prováděn minimálně do doby dokončení stavby tramvajové trati. 

• Obnovení provozu sezónní linky MHD č. 111 se v současné době nepředpokládá. 

• Dne 1. března byla zahájena stavba 2. etapy tramvajové trati na Nové Sady, která přivede 

tramvaj ulicí Zikovou až k zastávce U Kapličky. Během stavby bude v několika etapách 

docházet k dopravním omezením a omezením provozu MHD. Předpokládané dokončení 

stavby je v říjnu 2022. 



Od dubna 2021 (předběžně 12. dubna) dojde k omezení provozu autobusových linek 

vedených ulicí Zikovou. Linka 10 bude vedena ulicí Velkomoravskou a nebude obsluhovat 

zast. Povel, škola, Zikova a Trnkova. Bude obsluhovat zast. Zenit a Velkomoravská. 

Linka 16 bude ve směru na Nové Sady vedena ulicí Velkomoravskou a Rooseveltovou, nebude 

obsluhovat zast. Povel, škola ve směru z centra a zast. Zikova. Bude obsluhovat zast. Zenit ve 

směru k Velkomoravské a zast. Trnkova ve směru k Novým Sadům. Zast. Povel, škola ve směru 

k centru bude linkou 16 nadále obsluhována. 

Ranní spoj linky 29 nebude obsluhovat zast. Zikova. 

Průběžné informace můžete sledovat na web. stránkách www.olomouc.eu/tramvajova-trat 

• Po zprovoznění 2. etapy tramvajové trati dojde k následujícím úpravám provozu: 

o Tramvajové linky 3 a 5 budou prodlouženy k zast. U Kapličky, obslouží nové zast. 

Zikova a Rožňavská a bude na nich zachován současný interval 15, resp. 30 minut. 

o S ohledem na zvýšení nabídky spojů v oblasti dojde k upravení intervalu na 

autobusové lince 16, ta bude nově provozována ve špičce v int. 12 minut a v sedle 

v int. 20 minut (z původních 10 a 15 minut). 

 

IV. Nové požadavky na MMOl 

• Požadavek: Žádáme opravu propadlého kanálu před vchodem Janského 4 a 6 a očištění 

plochy vedle baru, která je zarostlá mechem. 

• Námět: Navrhujeme odstranění opuštěného novinového stánku u zast. Povel, škola (na 

straně KMČ Nové Sady). 

• Námět: Navrhujeme pořízení více popelnic s nášlapným otevíráním. 

• Námět: Prosíme o kroky vedoucí k zajištění úprav pozemku na hraně ulice Janského a 

Heyrovského (konec opravené Arbesovy), v blízkosti nové výstavby bytových domů. Pozemek 

je zarostlý plevelem, vhodné by bylo jeho srovnání a zatravnění. 

• Požadavek: V ulici Nešporově již neparkují tak často dodávky kurýrních služeb, ale nově 

parkuje dodávka jiné společnosti. Prosíme o kontroly parkujících dodávek, často zabírají více 

místa, než je pro ně určeno. 

• Požadavek: Prosíme o dohled nad uváděním povrchů komunikací do původního stavu po 

výkopových pracích, zejména v souvislosti s četnými opravami vodovodů. 

 

V. Opravy chodníků v roce 2021 

• KMČ získala nacenění pro následující opravy komunikací: 

o Předlažba původně asfaltového chodníku u DDM Janského: 156 tis. Kč 

o Oprava chodníku v ul. Bulharské (bez projektu na prodloužení mezi domy Nešporova 

2 a 4): 185 tis. Kč 

o Oprava chodníku u Hotelového domu: 93 tis. Kč 

▪ Požadavek: Prosíme o kontrolu, zda se nacenění týká skutečně správně 

požadovaného úseku chodníku od přechodu „rampa Brněnská“ směrem 

k Heyrovského ulici (podél Brněnské) a případně o opravu nacenění. 

• Celkové vyčíslené náklady jsou tedy 434 tis. Kč, tyto by byly pokryty z položky určené na 

opravy komunikací, zbylé položky na provozní výdaje KMČ a částečně z položky na estetizační 

záměry.  

 

 

 



VI. Různé 

• Upozorňujeme na přerušení dodávek vody ve více termínech koncem měsíce března v ulicích 

Nešporova, Sienkiewiczova, Heleny Malířové a Lužická. Informace poskytuje spol. Moravská 

Vodárenská, např. na web. stránkách www.smv.cz  

• Upozorňujeme na provoz linek MHD č. 12, 16 a 19 v tzv. prázdninovém režimu od 8. března 

do odvolání. Aktuální jízdní řády a platná omezení provozu lze nalézt např. na web. stránkách 

www.dpmo.cz 

• KMČ se zabývala náměty na tzv. estetizační projekty. Zejména v souvislosti s neudržovanou a 

zarostlou plochou po bývalém hřišti mezi DDM Janského a Jeremiášovou 10, která je dnes ve 

zpustlém stavu (parcela č. 415/4 a přilehlé části parc.č. 451/40, k.ú. Povel). Tato plocha je 

v RP-17 Povel plochou parkové zeleně (PZ8) a zároveň není řešena v projektu revitalizace 

sídliště „obytná zóna Povel“, nabízí se tedy využití pro estetizační projekt. KMČ diskutovala o 

řešení v podobě transformace na tzv. motýlí loučku, tedy odpočinkovou zónu s nepochozími 

trávníky a záhony s luční květenou, doplněnou o zpevněné pěšiny (ve směru severo-jižním) a 

mobiliář. V daném místě jsou již umístěny dvě nové lavičky, které je možné využít. Vzrostlá 

zeleň by nebyla doplňována. Neznámé zůstávají stavební aspekty projektu a aspekt botanický 

(např. zda je v místě vhodné oslunění a půda). 

o Usnesení: KMČ žádá odbor zeleně o prověření možnosti zřízení motýlí loučky a 

nacenění projektu motýlí loučky podle popisu výše. 8 pro, 0 proti, 0 se zdržuje. 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: David Novák            Ověřil: Jan Jančík  Jednání řídil: Lukáš Popelák 


