Komise městské části 20

Povel
Zápis z jednání dne 8. 6. 2021
Zahájení: Předseda Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolal jednání na 18:00
hodin dne 8. 6. 2021 v prostorách DDM na adrese Janského 1.
Prezence:

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

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. Různé
Usnesení: Program jednání byl schválen 10 pro, 0 proti, 0 se zdržuje.
I. Dotazy na Policii ČR a Městskou policii
• Žádáme, zda by bylo možné z kamerových záznamů provést orientační statistiku denního
průjezdu cyklistů v obou podchodech pod Brněnskou ulicí.
• Opětovně žádáme Policii ČR o vyjádření k dotazu z jednání KMČ v únoru 2021: 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.
• Žádáme o zvýšení dohledu nad provozem ve Velkomoravské ulici, zejména kontrolu častých
přestupků: Nerespektování maximální povolené rychlosti (především v nočních hodinách),
vjezd do obsazené křižovatky, průjezd na červenou, otáčení v křižovatce, ohrožování
přecházejících chodců a cyklistů, respektování povinnosti dát chodcům a cyklistům přednost
(„žlutý chodec“).
• Pokud dojde k vypnutí světelného řízení křižovatky Schweitzerova-Velkomoravská, žádáme o
prioritní řízení křižovatky policii. Tato křižovatka se jinak stane pro vedlejší směr takřka
neprůjezdná, což prakticky znemožňuje výjezd z naší městské části. Toto je momentálně ještě
zvýrazněno uzavřením Zikovy. Situace nastala např. 8. 6. dopoledne.
II. Dotazy od občanů
• Kdy bude provedena revitalizace u vchodu Lužická 14 (věžový dům u MŠ)? Dopravní
přístupnost vchodu je špatná, stejně jako parkovací kapacity. V zeleni jsou vyšlapány široké
pěšiny, které jsou v létě prašné, a prach létá do obydlí.
• Korespondenčně p. Krátká: Vyjadřuje nespokojenost s dopravní situací v křižovatce
Velkomoravská-Schweitzerova. Auta ohrožují přecházející chodce a cyklisty (nedávají
přednost chodcům, nečekají na vyklizení křižovatky). Intervaly zeleného signálu na
přechodech jsou krátké a ostrůvek mezi jízdními pruhy je malý a nebezpečný. Žádá dohled
nad přestupky řidičů, jízdy na červenou, ohrožování chodců.

•
•

P. Holczer: V jakém stavu je řešení vyznačení čar parkovacích míst na parkovišti u Janského
16, jak bylo požadováno KMČ na minulých jednáních?
P. Holczer: Na přechodu přes Schweitzerovu ulici naproti vchodu 76 (křižovatka se Zikovou)
je umístěno svislé DZ pouze ve směru ke Slavonínu. Řidiči ve směru k centru mohou přechod
přehlédnout, nejedná se o bezpečné řešení.

III. Došlé odpovědi od MMOl
• Odpověď MPOL: Územně příslušný strážník obešel provozovny, které se nacházejí
v Nedvědově ul., a objasnil provozovatelům význam dopravní značky. V dané lokalitě budou
probíhat namátkové kontroly vjezdu. Přestupky a dopravní nehody na zaslaných záznamech
jsou řešeny v souladu s platnou legislativou.
IV. Nové požadavky na MMOl
• Požadavek: Žádáme umístění svislé DZ „Přechod pro chodce“ k přechodu přes Schweitzerovu
u vchodu 76 ve směru k centru (v místě dle dotazu od p. Holczera).
• Požadavek: Opětovně žádáme o opravu otočené a poničené DZ na ostrůvku na přechodu „u
Lidlu“. Poškozená značka zabírá příliš už tak těsného místa.
• Požadavek: Rampa, sloužící pro bezbariérový vjezd do panelového domu na ulici
Sienkiewiczova, umístěna na odvrácené straně ulice na adrese Sienkiewiczova 1 se nachází
na pozemku, který je v majetku města. Rampa potřebuje opravu povrchu, KMČ vznáší námět
na opravu.
• Požadavek: Žádáme opravy výtluků ve vozovce: Schweitzerova ul. u zálivů zast. Povel, škola.
• Požadavek: Žádáme zkulturnění a údržbu zeleně, keře, v betonové ohradě u Janského 6.
• Požadavek: Žádáme redukci populace holubů v celé MČ. Problematické zejména na objektu
Zenit.
• Požadavek: Žádáme o kontrolu populace hlodavců a provedení deratizace. Teplé měsíce
přinesly přemnožení havěti.
• Námět: Prověření možnosti vyznačení vodorovného DZ, včetně vodících čar, v křižovatce
Schweitzerova-Polská.
• Požadavek: Prosíme o sdělení jakým způsobem a v jakém časovém horizontu budou
umisťovány nové kontejnery s nášlapným otevíráním. Podporujeme jejich umístění.
V. Různé
• Město Olomouc zprovozňuje osvětovou kampaň pro uživatele sdílených kol a koloběžek Řiď
s(e) rozumem na sdilena.olomouc.eu.
• V přípravě návrhu revitalizace neudržovaného hřiště na Jeremiášově za DDM byly osloveny
okolní SVJ s dotazníkem na využití prostoru. Prosíme o spolupráci s KMČ.
Jednání bylo ukončeno v 18.50. Příští jednání KMČ je plánované jako neveřejné, dne 10. 8. 2021,
v rest. Radegast.
Zapsal: David Novák

Ověřil: Jan Jančík

Jednání řídil: Lukáš Popelák

