
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 14. 9. 2021 

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

hodin dne 14. 9. 2021 v 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, Dagmar Žůrková  

Hosté: p. Spáčil (MPOL) 

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. Rekonstrukce hřiště na ul. Jeremiášova 

VI. Různé 

Usnesení: Program jednání byl schválen 10 pro, 0 proti, 0 se zdržuje. 

I. Dotazy na Policii ČR a Městskou policii 

• Žádáme o zaměření hlídkové činnosti do podchodů pod Brněnskou ulicí, z důvodu vysokého 

pohybu cyklistů v podchodech dle výsledků průzkumu z kamerových záznamů (výsledky v 

zápise z minulého jednání). 

• Žádáme o častější účast zástupců Policie ČR na jednáních. 

• Žádáme o prověření dlouhodobě odstavených vozidel, zda se nejedná o „vraky“: tmavě 

zelená Škoda Felicia combi na parkovišti ul. Kischova 3; tmavě modré vozidlo u rampy 

supermarketu Albert v Janského ul. 

II. Dotazy od občanů 

• Občan z ul. Jeremiášovy upozornil odbor městské zeleně na vyvrácený mladý strom v 

Jeremiášově ul. ve středovém zeleném pásu. Žádáme nápravu výsadby. 

• Občan z Jeremiášovy ul. vyjádřil nespokojenost s umístěním laviček v prostoru zanedbaného 

hřiště za DDM, kde se scházejí lidé narušující pořádek a navrhl jejich přemístění k 

osvětlenému chodníku. 

KMČ se neztotožňuje s žádostí o přemístění, jelikož nezná názor dalších obyvatel přilehlých 

nemovitostí, kteří tyto lavičky mohou využívat a dále nepovažuje vymístění laviček za řešení 

problému s narušováním veřejného pořádku. Nastane-li ze strany občanů podezření na porušování 

veřejného pořádku, prosíme především o kontaktování strážníků. Zástupce KMČ v nedávné době 

kontaktoval přilehlá SVJ se žádostí o spolupráci při přípravě estetizačního projektu v prostoru hřiště, 

nicméně neobdržel žádné reakce ani co se týče umístění laviček. 

III. Došlé odpovědi od MMOl 

•  Žádosti o realizaci oprav chodníků byly v uplynulém měsíci postoupeny k výběru zhotovitele 

a stavby proběhnou v tomto roce. 

IV. Nové požadavky na MMOl 

• Požadavek: Žádáme o vyjádření k podnětu p. Krátké z jednání KMČ 8. 6. 2021, kde vyjadřovala 

nespokojenost s dopravní situací pro chodce v křižovatce Velkomoravská-Schweitzerova a 

žádala dohled nad chováním řidičů, zejména jízdy na červenou. Žádáme o vyjádření, zda 



magistrát využívá dohledového kamerového systému na moderně zařízených světelně 

řízených křižovatkách ve Foerstrově ulici k identifikování a postihování přestupků „jízda na 

červenou“ a kdy bude takový dohled instalován i do křižovatky Velkomoravská-

Schweitzerova. 

• Požadavek: Opakovaně žádáme město o aktivní podniknutí kroků vedoucích k dohledu nad 

živelnou dopravou ve Velkomoravské ulici, která výrazně zatěžuje životní prostředí v naší 

městské části a ztěžuje veškerou (pěší, cyklistickou, hromadnou i automobilovou) dopravu z 

Povlu vedoucí do města. Zejména pak: 

▪  Omezení tonáže projíždějící tranzitní dopravy, která může využít 18 let existující jižní 

obchvat.  

▪ Zvýšení kontroly nad tranzitní i místní nákladní dopravou zřízením slibovaného 

kontrolního místa pro TIR v Babíčkově ulici v Hodolanech. 

▪ Zavedení a provozování automatizovaného úsekového měření rychlosti, s cílem 

eliminovat hlučné večerní a noční „závodníky“ a zvýšit bezpečnost na úrovňových 

pěších přechodech. 

• Požadavek: Žádáme řešení pohybu cyklistů v podchodech pod Brněnskou ulicí dosazením 

dopravního značení anebo mechanických zábran - „šikan“ ze zábradlí. 

• Požadavek: Žádáme o vyjádření, kdy můžeme očekávat provedení rekonstrukce podchodu u 

zast. Pionýrská. 

• Požadavek:  Prosíme o provedení údržby nově dosazené zeleně v pěší zóně Nedvědova, 

dosazená lípa je uschlá. 

• Požadavek: Opakovaně žádáme o vyjádření, kdy bude navrácena houpací síť do dětského 

hřiště u ZŠ Nedvědova. 

• Námět: V blízkých Smetanových sadech je opotřebované vodorovné značení oddělující 

chodníky a cyklostezky. 

V. Rekonstrukce hřiště na ul. Jeremiášova 

• DDM poskytl dva náměty na využití plochy zanebaného hřiště, které KMČ vezme v potaz. 

• Dále v následujících týdnech proběhne průzkum veřejného mínění obyvatel Povlu 

prostřednictvím webových kanálů KMČ. 

• Vyzýváme obyvatele Povlu, aby se s případnými náměty obraceli na KMČ a zároveň jsme 

ochotni spolupracovat s odbornou veřejností na přípravě ideových návrhů.  

• Zadání projektu je nutné během tohoto roku. 

VI.Různé 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.50. Příští jednání KMČ proběhne dne 12. října 2021 v prostorách DDM. 

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

. 


