
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 9. 11. 2021 

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

hodin dne 9. 11. 2021 v DDM na adrese Janského 1.  

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

Machalíček, Helena Matysová, Jana Michlová, David Novák, Vít Pachta, Dagmar Žůrková  

Nepřítomní: Karel Marek 

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. Různé 

Usnesení: Program jednání byl schválen 9 pro, 0 proti, 0 se zdržuje. 

I. Dotazy na Policii ČR a Městskou policii 

• Žádáme o kontrolu odstaveného vozidla Škoda Octavia stříbrné barvy, zda se jedná o vrak, u 

kontejnerových stání u zast. Povel, škola. 

• Na křižovatce ul. Ibsenovy a Tolstého je častým jevem nerespektování přednosti v jízdě podle 

pravidla pravé ruky. Problematické zejména ve vztahu ke zde vedené cyklotrase a vjezdu 

cyklistů pod vozidla jedoucí ve směru k Lidlu. KMČ navrhuje změnu dopravní situace tím, že 

by byla hlavní silnice na ulici Ibsenova. 

II. Dotazy od občanů 

• Požadavek: Žádost o řešení dopravní situace u rampy zásobování prodejny Albert na 

Janského ulici. Komunikace dále za rampou pokračuje jako slepá k vyznačenému parkovišti. 

Pokud probíhá zásobování prodejny, tak nastává situace, kdy je jediný výjezd z parkoviště 

blokován nákladním vozidlem, a to i po dobu několika desítek minut. 

• Doručeno poděkování za rychlou opravu veř. osvětlení u vchodu Jeremiášova 14. 

III. Došlé odpovědi od MMOl 

•  KMČ byla požádána o vyjádření ke zkušenostem s provozem sdílených elektrokoloběžek. 

◦ Námět: Největším úskalím je odstavování koloběžek na nevhodných místech, v profilu 

chodníků, odhazovaných do zeleně, aj. Zlepšení vnímání jejich provozu shledáváme ve 

stanovení stanovišť na jejich odstavení, jako je tomu např. u sdílených kol. Dále by bylo 

vhodné rozšířit oblasti s automatickým omezením rychlosti i mimo centrum města, na 

všechny komunikace, kde rychlejší provoz neumožňuje dopravní úprava. Např. pěší zóny 

jako je Nedvědova. 

• Byl přijat požadavek na opravu chodníku Kpt. Jaroše, opravy jsou již prováděny. 

• Na ul. Velkomoravské mezi ul. Schweitzerovou a Rooseveltovou dojde k obnově zeleně a 

vysázení stromořadí 48 platanů. 

IV. Nové požadavky na MMOl 

• Požadavek: Žádáme o pokácení suchého stromu na pěší zóně Janského mezi lékárnou a 

stánky směrem k Lužické 



• Požadavek: U dětského hřiště za vchodem Nedvědova 1 se opakuje vandalismus na lavičkách. 

Minulý rok byla 2krát opravována, nyní je opět poničená. Žádáme o vyjádření, zda je možné 

do tohoto prostoru umístit po určitou dobu mobilní kamerový systém a mít dohled nad 

vandalismem. 

• Požadavek: Žádáme o opravu propadu chodníku u prodejny Albert na Janského. 

• Požadavek: Žádáme o navýšení kapacit svozu tříděného odpadu – papíru. 

• Požadavek: Trváme na zachování projektu Regenerace a revitalizace sídliště "obytná zóna 

Povel", 3. etapy, a zhotovení v nejbližší době. Opakovaně navrhujeme, aby byl projekt v 

případě finanční nepřízně zachován a stavba prováděna etapovitě. Provedení revitalizace v 

oblasti Janského, Heyrovského, Schweitzerovy a Lužické je nezbytné vzhledem ke stavu a 

kapacitám infrastruktury, zejména statické dopravy, a to i vzhledem k připravované Parkovací 

politice města. 

• Usnesení: KMČ žádá o nacenění vypracování studie a projektové dokumentace dle následující 

specifikace: 
Provedení revitalizace prostoru na místě plochy nevyužívaného a zanedbaného štěrkového hřiště za zahradou DDM 

Jánského a jeho bezprostředního okolí do podoby komunitní louky Jeremiášova. Bude obsahovat instalaci mobiliáře s 

prvky pro rodinné využití, s důrazem na vícegenerační využití, na potenciál doplnění chybějící občanské vybavenosti na 

Povlu, na jednoduchost a jedinečnost v širším okolí, která přiměje obyvatele do tohoto místa docházet. Námětem jsou 

např. stoly pro piknik, stolní hry, aj. Plocha bude většinově upravena jako travnatá plocha s možnou dosadbou nízké 

zeleně, s eventuální dosadbou stromů. Stávající zeleň bude na základě průzkumu projektanta zachována v co největší 

možné míře a zakomponována do nového využití. Bude navrženo doplnění pěších komunikací na základě místního 

šetření pěších vazeb projektantem, zejména ve směru napříč prostorem od vchodu Jeremiášova 8 k vchodu Jeremiášova 

16. Budou zohledněny: regulační plán, současný mobiliář (lavičky), náklady na údržbu (jak mobiliáře, tak zeleně). 

Preferované jsou nízkoúdržbové a antivandalské úpravy. Preferována je možnost etapizace, kdy v první etapě bude 

provedena revitalizace plochy původního hřiště za různých variant využití původních povrchů (technické možnosti 

zatravnění). Měl by být kladen důraz na pocit bezpečí v místě, bez nepříjemných zákoutí, na přehlednost. Rozpočet 

realizace všech etap projektu bude vycházet tak, aby náklady pokryl výhledový rozpočet KMČ na estetizaci během 

následujících dvou let (do 2023) s možností doplatby z provozního rozpočtu. Vymezení prostoru: parc. č. 415/4 a část 

451/40 k.ú. Povel, v majetku města. Prostor je přibližně vymezen na západě zahradou DDM Janského 1; na jihu 

chodníkem vedoucím od vchodu Jeremiášova 10 k ulici Janského jižně od DDM; na východě domem Jeremiášova 10; na 

severu chodníkem vedoucím za zahradami domů V Křovinách 17-21. 

 

KMČ žádá o zadání a objednání studie a projektové dokumentace, pokud nacenění bude dostatečně 

pokryto z financí zbývajících v provozním a estetizačním rozpočtu KMČ pro rok 2021, tedy 80 000,- 

Kč. 

 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržuje 

V. Různé 

• V proběhlých týdnech bylo provedeno silami členů KMČ osobní předání dárkových balíčků 

jubilantům. Gratulujeme a přejeme všechno nejlepší a mnoho zdraví! 

• Probíhá příprava výkopových prací spojených s pokládáním optické kabelové sítě soukromých 

provozovatelů v oblasti MČ Povel. Nyní probíhají obdobné práce na Nových Sadech.  

• KMČ přijala nabídku návštěvy zástupců projektanta a investora přirpavovaného BD na ulici 

Janského na některém z příštích jednání. 

• Plán termínů jednání v roce 2022: 11.1., 8.2., 8.3.,12.4., 10.5., 14.6., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11., 

13.12..  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.45. Příští jednání KMČ proběhne v 18.00 dne 14. 12. 2021 v DDM. 

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


