Komise městské části 20

Povel
Zápis z jednání dne 11. 5. 2021
Zahájení: Předseda Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolal jednání na 18:00
hodin dne 11. 5. 2021. Jednání proběhlo bez možnosti osobní přítomnosti veřejnosti dálkovou
formou pomocí videokonference. Dubnové jednání neproběhlo z důvodu technického výpadku
magistrátu.
Prezence:

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

Komise je usnášeníschopná, nadpoloviční většina všech členů nutná pro přijetí usnesení je 6 členů.
Program jednání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Dotazy na Policii ČR a Městskou policii
Dotazy od občanů
Došlé odpovědi od MMOl
Nové požadavky na MMOl
Opravy chodníků v roce 2021
Různé

I. Dotazy na Policii ČR a Městskou policii
• Žádáme kontrolu vjezdu do pěší zóny Nedvědova u Zenitu. Vjezd motorových vozidel je
povolen pouze pro zásobování v době od 6. do 10. hod, žádáme o namátkovou kontrolu
dodržování tohoto omezení v odpoledních a také večerních hodinách.
• S jarní sezónou opět žádáme o namátkovou kontrolu vjezdu cyklistů do podchodů u tram.
zastávek pod Brněnskou ulicí.
II. Dotazy od občanů
• Podnět od obyvatele Nedvědovy ulice: Dochází k častému porušování omezení vjezdu do pěší
zóny Nedvědova ulice (pouze pro zásobování 6-10 h.), má vzrůstající tendenci. Nově vjíždí do
zóny i velká skříňová vozidla pro zásobování prodejny barev, která má zřízen zásobovací vchod
od pěší zóny. Došlo již k poškození mladého stromu u kašny, během dubna zde také byla
poničena dopravní značka (již opravena), dochází k omezení chodců a cyklistů. Nájezd vozidel
je pro chodce nebezpečný (vozidla couvají do pěší zóny, pohybují se zde děti ze ZŠ a MŠ
Nedvědova). Lze odhadovat, že takto velký provoz zásobování nebyl záměrem výjimky v pěší
zóně. Je také časté, že do pěší zóny najedou řidiči s automobily a parkují po několik hodin.
Přiloženy jsou návrhy řešení:
o Poučit provozovatele prodejen ze strany MPOL o respektování dopravního značení.
o Omezit vjezd do pěší zóny tonáží (max. 3,5 tuny).
o Využít volný prostor u komunikace Kpt. Jaroše blízko zaskleného schodiště Zenitu
a zde zřídit záliv pro zastavení zásobování.
III. Došlé odpovědi od MMOl
• Sběrové soboty nebudou tento rok z rozpočtu města uskutečněny. Sběrovou sobotu může
financovat KMČ ze svého rozpočtu.
• Do listopadu budou provedeny na pozemcích města čtyři seče trávníků a jedna meziseč.

•

Odpověď na náměť zřízení parkovacích zálivů u Nešporovy č. o. 13 až 19 (zatáčka): současný
RP umožňuje provedení takového záměru. Konkrétní záměr musí být prověřen v koordinaci
s potřebami na infrastrukturu, zeleň a bezpečnost dopravy.
• Byly schváleny požadavky KMČ na opravy chodníků v roce 2021 financované z rozpočtu KMČ:
o Mezi hotelovým domem a Heyrovského ul. (204 tis. Kč)
o Bulharská ulice (177 tis. Kč)
o Janského, DDM, asfaltový chodník (156 tis. Kč)
• V ul. V Křovinách byla pokácena borovice.
• Žádost o stanovisko KMČ k záměru zřízení parkovacích míst na parc. Č. 339/7.
o Hlasování o usnesení „Komise souhlasí se záměrem“: 0 pro, 9 proti, 0 se zdržuje.
o Závěr: Komise nesouhlasí s tímto záměrem.
• Schválené požadavky na zvláštní užívání komunikací (zábory):
o ul. Tolstého 28: rekonstrukce objektu od 23. 4. do 6. 5.
o Jeremiášova 2, 4, 6: čištění fasády do 23. 6.
o Tolstého 1, 2 a Polská 42, 44: poklad optického kabelu do 6. 5.
IV. Nové požadavky na MMOl
• Požadavek: Žádáme nápravu poškozeného stromu v Nedvědově ulici u kašny podle popisu
v podnětu z bodu II.
• Požadavek: Žádáme o vyřešení režimu vjezdu do pěší zóny do Nedvědovy ulice a zabývání se
náměty v bodu II. Žádáme o projednání s prodejci v objektu Zenit a provést řešení dopravní
situace co nejlépe vyhovující chodcům i provozovnám. Jako alternativní návrh řešení
navrhujeme umožnění zastavení vozidel pro zásobování ve vozovce Kpt. Jaroše přibližně
v místě zaskleného schodiště (bez stavebních úprav, pouze dopravní úpravou, nyní zákaz
zastavení).
• Požadavek: Žádáme o nacenění organizace jedné sběrové soboty pro naši KMČ.
• Požadavek: Žádáme o opravu propadlého kanálu před domem Janského 4 a o odstranění
mechu před domem Janského 6 (u baru Florida)
• Námět: Jihoslovanská ulice u odbočky do Ibsenovy – opravit díry ve vozovce.
• Námět: Navrhujeme prověření zbudování parkování u Nešporovy č. o. 13 až 19 (zatáčka), dle
vyjádření ÚHA, a žádáme o vyjádření, zda by takovýto záměr musel být spolufinancován
z prostředků KMČ, nebo zda by tuto investici převzal odbor MMOl.
• Požadavek: Žádáme opravu dopravní značky a semaforu pro chodce na ostrůvku přechodu
„u Lidlu“. Dopravní značka je pootočená a poničená a zmenšuje už tak malý prostor pro
chodce v tomto místě. Semafor je také poškozený.
V. Různé
• Námět: V souvislosti s uzavřením Zikovy ulice stavbou tram. trati došlo ke skokovému
nárůstu automobilového provozu ve Schweitzerově ulici. Navrhujeme operativně co nejdříve
prověřit možnosti upravení intervalů v křižovatce Schweitzerova-Velkomoravská, které
povedou ke zvýšení propustnosti. Např. u směru odbočení vlevo „od Lipenské do sídliště
Povel“.
• Námět: Z důvodu zvyšující se dopravní zátěže na Schweitzerově ulici, která ovlivňuje naši MČ,
podáváme námět, aby se město zabývalo možnostmi dopravních úprav v této ulici. Např.
prověřit úpravy křižovatky Schweitzerova-Jižní, aby zde byla vyznačena středová čára
a případně umístěny řadící pruhy a stop čáry. Vozovka je v místě široká a řidičům dělá
problém se správně řadit.

•

•

KMČ pokračuje v přípravě návrhu záměru revitalizace prostoru neudržovaného hřiště v ul.
Jeremiášově za DDM. Během následujících týdnů provedeme participativní šetření u okolních
SVJ s návrhy na možná využití. Aktivita občanů se vítá, kontaktujte KMČ přes mail nebo
sociální sítě.
Město Olomouc pořádá od května do září soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu.
Informace a přihlášku naleznete na mestokvetin.olomouc.eu.

Jednání bylo ukončeno v 18.50.

Zapsal: David Novák

Ověřil: Jan Jančík

Jednání řídil: Lukáš Popelák

