
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 12. 10. 2021 

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

hodin dne 12. 10. 2021 v DDM na adrese Janského 1.  

Prezence:  Přítomní: Lukáš Popelák (předseda), Noemi Batlová, Jan Jančík, Zdeněk Machalíček, 

Karel Marek, Helena Matysová Jana Michlová, David Novák, Vít Pachta, Dagmar Žůrková  

Nepřítomní: Ivo Frič 

Hosté: p. Tichý (garant), p. Spáčil (MPOL), p. Swaczyna (MMOl), p. Spurná, zástupce policie ČR 

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 o kontrolu kolmého stání dodávkových vozidel, která svými rozměry přesahují 

rozměry parkovacího stání do vozovky. 

• Upozorňujeme na opakující se stání dodávky v křižovatce V Křovinách, kde brání ve výhledu. 

• Upozorňujeme na opakující se stání vozidel mimo vozovku na zeleni naproti domu 

Schweitzerova 70. 

• Děkujeme za zvýšené kontroly provozu cyklistů v podchodech pod Brněnskou. Komise byla 

dále informována o odstranění vraku vozidla z Nešporovy ulice.  

II. Dotazy od občanů 

• Požadavek: Žádost o prořezání zeleně před domem V Křovinách 17 (suché břízy) a vzrostlých 

keřů za zahradou stejného domu (přiléhají k chodníku a jsou často znečišťovány a zdrojem 

zápachu). Tato žádost byla již doručena skrz KMČ v minulých letech, ale bez provedení. 

Komise požadavek podporuje. 

• Požadavek: Žádost o vyznačení parkovacích míst na ulici Schweitzerova naproti domům          

52 – 64 a na ulici Janské u domů 10 až 14. Komise požadavek podporuje. 

• Námět na zvýšení počtu odpadkových košů na Janského ulici v pěší zóně. Komise považuje 

větší počet košů v tomto místě za bezpředmětný, současné kapacitně postačují a jsou 

pravidelně rozmístěné. Nepořádek na veřejném prostranství nemá důvod v malém počtu 

košů. 

• Doručena připomínka k neuklizeným usazeninám ze sběrných košů kanálových vpustí, které 

byly vysypány podél cyklostezky na Schweitzerově ulici a uklizeny až po několika dnech. 

Žádáme o vyjádření, zda je tento způsob provedení čištění kanálů běžný.  

III. Došlé odpovědi od MMOl 

•  Komise byla seznámena s pilotním projektem sběru gastroodpadu, který bude započat v 

oblasti sídliště Povel (část MČ jižně od Velkomoravské ul.) od 1. listopadu 2021. Na 40 

kontejnerových stanovištích budou rozmístěny nové hnědé nádoby o objemu 120 l na 

kuchyňský odpad biologického původu, který může být také tepelně upravený, živočišného 



původu anebo umístěný v obalech (mimo sklo). Tímto se liší od běžného bioodpadu, který je 

určen pouze pro zbytky rostlinné. Nádoby budou upraveny tak, aby nešířily zápach. 

Počáteční frekvence svozu bude jednou týdně, pravděpodobně v pondělí. Obyvatelé v místě 

budou informování pomocí letáků a reklamních vitrín, informace budou také na nástěnkách 

KMČ a již nyní na webu města a KMČ. Žádáme obyvatele, aby se v rámci pilotního projektu 

seznámili se způsobem sběru gastroodpadu a využívali tyto kontejnery. Tímto způsobem 

doufáme ve snížení počtu přemnožených hlodavců, kteří se živí snadno dostupným odpadem 

v běžných kontejnerech. 

• Požadavky na navýšení kapacity sběru tříděného odpadu, především papíru, byly předány 

oddělení odpadového hospodářství. 

• Počet kontejnerů s nášlapným otevíráním je prozatím omezený, jednalo se o objednávku 

TSMO a další se momentálně neumisťují. 

• Blokové čištění ulic se již tento rok konat nebude. Dále proběhne podzimní úklid listí. 

• Byl proveden úklid chodníku pod Brněnskou ulicí. 

• Sběrové soboty na rok 2022 zatím nejsou plánovány.  

• Odstranění náletových dřevin u popelnicových stání řeší oddělení městské zeleně. 

• Rekonstrukce podchodů zast. Pionýrská je v plánu k realizaci v roce 2023 společně s opravou 

tramvajové trati. 

• Garant p. Tichý, v kontextu požadavků na kontrolu stání dodávek, informoval o připravované 

dopravní úpravě v oblasti Tabulového vrchu na omezení stání vozidel maximální hmotností.  

• Odbor dopravy a územního rozvoje (ODÚR): Technologie instalovaná na koordinovaném tahu 

Foerstrova není určena k automatizované detekci přestupků jízdy na červenou. Dále trvá na 

stanovisku vyjádřeném k Velkomoravské ulici, který byl doručen komisi k obdobným 

připomínkám v minulých měsících.  

IV. Nové požadavky na MMOl 

• Námět: Upozorňujeme odpadové hospodářství, že dny vývozu kontejnerů na papír nezřídka 

neodpovídají svou frekvencí plánu vývozových dnů.  

• Požadavek: Žádáme ODÚR o podrobné zdůvodnění zamítavého postoje k požadavkům 

komise k dopravě ve Velkomoravské ulici z minulého jednání komise (14. 9. 2021). Komise 

především žádá o zohlednění těchto požadavků při plánování dopravních úprav a investic do 

řízení dopravy v této oblasti (např. investice do opravy křižovatky Schweitzerova-

Velkomoravská), které vznáší ze statutu iniciativního orgánu RMO. 

• Požadavek: Při přípravě projektu rekonstrukce podchodu zast. Pionýrská žádáme o doplnění 

techických řešení vedoucích k zabránění vjezdu cyklistů, např. zábradlí, nebo jinou metodou. 

• Požadavek: Žádáme o kontrolu a případné odstranění již zastaralých propagačních panelů na 

recyklaci, které jsou rozmístěné na ohradách kontejnerových stání. Mnohé jsou již za svou 

životností, vybledlé, zvandalizované nebo jinak poničené (např.  Schweitzerova 76). 

• Námět: V uběhlých měsících organizoval magistrát množství veřejných projednání. Žádáme 

o informování, zda se budou konat v blízké době i další. 

• Požadavek: Žádáme o opravu veřejného osvětlení u bočního vchodu Jeremiášova 14. 

V. Různé 

• Setkání jubilantů se dále nedoporučuje kvůli nepříznivé zdravotní situaci a nízkému počtu 

účastníků. Gratulace jubilantům bude provedena silami KMČ jiným způsobem. 

Jednání bylo ukončeno v 19.20. Příští jednání KMČ proběhne dne 9. 11. 2021 v prostorách DDM. 

 

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


