
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 10. 8. 2021 

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

hodin dne 10. 8. 2021 v prostorách restaurace Radegast na ulici Janského 8. 

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

Michlová, David Novák, Vít Pachta, Dagmar Žůrková  

Nepřítomní omluveni: Noemi Batlová, Helena Matysová 

Nepřítomni 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. Opravy chodníků 

VI. Rekonstrukce hřiště na ulici Jeremiášova 

VII. Různé 

Usnesení: Program jednání byl schválen 8 pro, 0 proti, 0 se zdržuje. 

 

I. Dotazy na Policii ČR a Městskou policii 

 

II. Dotazy od občanů 

 

III. Došlé odpovědi od MMOl 

• Požadavek na opravu rampy do Sienkiewiczovy 1: Bezbariérový sjezd není ve vlastnictví 

města, jelikož nedošlo k předání stavby daným investorem. Oprava rampy je tedy na současném 

majiteli, kterým není město. 

• Požadavek na opravu výtluků ve vozovce Schweitzerova: Zařazeno do plánu prací TSMO na 

tento rok. 

• Odbor dopravy (ODÚR) zajistí prostřednictvím TSMO opravu otočené značky na přechodu 

přes Velkomoravskou. 

• ODÚR ve spolupráci s policii ČR prověřil námět na vyznačení vodících dopravních čar v 

křižovatce ul. Polská  a Schweitzerova.  Zhodnotil jej jako neopodstatněný. 

 

 

IV. Nové požadavky na MMOl 

• Požadavek: Žádáme o urychlené řešení vytočené dopravní značky na ostrůvku přechodu přes 

Velkomoravskou. Již je ještě více otočená a zasahuje do přechodu. 

• Požadavek: Žádáme o vyjádření, zda bude tento rok pokračovat blokové čištění na území MČ 

Povel. 

• Požadavek: Žádáme úklid chodníku a žlabu pod Brněnskou od jehličí a šišek. 

• Námět: Navrhujeme doplnění dopravního značení pro chodce u přechodu u zast. U Kapličky 

vedoucí k supermarketu Billa, které by v předstihu informovalo o neprůchozím chodníku kvůli 



stavbě a vyznačilo pěší obchůzku. Neznalí chodci nyní vstupují do „slepého“ chodníku a 

následně pokračují po cyklostezce. 

• Požadavek: Poslední dobou vnímáme kapacitní problémy s vývozem kontejnerů na tříděný 

odpad na více stanovištích v MČ. Žádáme o navýšení svozových nebo kontejnerových kapacit.  

• Požadavek: Žádáme doplnění hracích prvků na dětském hřišti u ZŠ Nedvědova, kde byla 

odstraněna houpačka síťová. 

• Požadavek: Žádáme o vyznačení vodorovného dopravního značení V12c „zákaz zastavení“ 

(žluté čáry) na vjezdu do účelové komunikace („chodníku“) z ul. Lužické podél pozemku MŠ 

Lužická. V místě, kde končí vyznačená kolmá parkovací stání. 

• Požadavek: Žádáme o vyjádření, zda budou příští rok organizovány sběrové soboty. 

• Požadavek: Žádáme odstranit nálety v popelnicových stáních v části sídliště, kde byla 

revitalizace. 

• Požadavek: Prosíme o prověření svozu odpadu, hlavně tříděného odpadu. Svoz papíru má 

probíhat vždy v úterý a čtvrtek. Bohužel několikrát se stává, že v tyto dny vůbec neproběhne. 

 

V. Opravy chodníků 

• Při obchůzce zástupce KMČ a zástupce magistrátu byl zhodnocen stav chodníku u 

Hotelového domu jako dostačující a zároveň k opravě doporučen chodník na ul. Kpt. Jaroše 

mezi vchody 1 až 11. 

• Oprava byla naceněna celkovou částkou 225 150 Kč. Tato by byla hrazena z rozpočtu KMČ na 

opravy komunikací (200 tis. Kč) s doplacením z rozpočtu města. 

• Usnesení: KMČ souhlasí s provedením opravy chodníku v ul. Kpt. Jaroše dle uvedeného 

nacenění namísto provedení opravy chodníku u Hotelového domu. KMČ dále trvá na žádosti 

provedení oprav chodníků na ul. Janského u DDM a na ul. Bulharské dle usnesení z 02/2021. 

Tyto budou hrazeny z rozpočtu KMČ na estetizaci a rozpočtu provozního. 

◦  7 pro , 1 proti, 0 se zdržuje 

 

 

VI. Rekonstrukce hřiště na ulici Jeremiášova 

• KMČ alokuje tento rok na projekt 83 tis. Kč z provozní položky rozpočtu. 

• Prostřednictvím předsedy KMČ byly kontaktovány okolní SVJ, přičemž KMČ neobdržela 

žádnou konstruktivní reakci. Dále bude prostřednictvím webu města a sociálních sítí oslovena 

veřejnost.  
 

VII.Různé 

• Na požadavek KMČ proběhlo monitorování cyklistů a koloběžek v podchodech na ulici 

Pionýrská a Brněnská. Monitorování proběhlo v dopoledních hodinách od 7:00 – 10:00 a 

v odpoledních hodinách od 14:00 – do 17:00. V těchto hodinách byly zaznamenány tyto 

přestupky během monitorovaných šesti hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pohyb cyklistů v podchodech na ul. Brněnská - podchod u FN a na ul. Pionýrská 

  podchod Heyrovského x FN podchod Pionýrská 

Datum kolo koloběžka kolo koloběžka  

21.06.2021 113 24 82 9 

22.06.2021 117 23 142 8 

23.06.2021 139 27 156 35 

24.06.2021 116 29 127 22 

25.06.2021 64 11 111 33 

  

Datum kolo koloběžka kolo koloběžka  

28.06.2021 125 25 169 23 

29.06.2021 113 18 131 21 

30.06.2021 110 33 201 19 

01.07.2021 115 19 133 17 

02.07.2021 85 16 140 22 

 

Z přestupků je patrné, že dochází k častému porušování vjezdu cyklistů do podchodu. Proto opět 

žádáme MMOl o řešení této situace např. u obou podchodů vyznačením značky „cyklisto sesedni 

z kola“ popřípadě jiným možným řešením. Dále požadujeme po MMOl častější kontroly městské 

policie Olomouc. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19.00. Příští jednání KMČ proběhne dne 14. 9. 2021 v prostorách DDM. 

 

 

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

. 


