
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 50 / 2021 14. 12. 2021 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Lukáš Popelák, PhDr. Zdeněk Machalíček, Mgr. Dagmar Žůrková, Ing. Noemi Batlová, Vít
Plachta, Jana Michlová, Bc. David Novák, Ivo Fryč, Helena Matysová, Jan Jančík

Omluveni: Karel Marek

Hosté: p. Spáčil (MPOL), p. Blažek, zástupkyně odboru sociálních věcí

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Dotazy na Policii a městskou policii
Prezentace azylového domu Janského
Dotazy od občanů
Došlé odpovědi od MMOl
Nové požadavky na MMOl
Různé
Usnesení:

Schválení programu schůze
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Prosíme o kontrolu dodržování zákazu zastavení na nově vyznačených DZ V12c ,,žlutá čára".
Prosíme o provedení dohledu nad dopravní situací v ul. Kpt. Jaroše v křiž. s ulicí Velkomoravskou u prodejny
Alza, nyní v předvánočním čase a zejména odpoledne.
Škoda Octavia u zast. Povel, škola odstraněna provozovatelem.

03 Vystoupení hostů

03.1 Azylový dům

Zástupci projektanta a investora prezentovali KMČ záměr města na vybudování projektu ,,Dostupné bydlení
Brněnská-Janského" na městských pozemcích v křiž. ulic Janského a Heyrovského, pod Brněnskou ulicí.
Projekt se skládá ze dvou sousedících objektů tvořících jeden celek, jejichž výstavba může proběhnout
etapovitě. První objekt je azylový dům pro matky/rodiny s dětmi o 14 bytových jednotkách, druhý objekt má
běžné bytové nájemní jednotky a v parteru nebytové prostory. Oba objekty mají vlastní zahradu a celkem 32
parkovacích stání (většina v suterénu budovy). Provozovatelem objektu ,,azylového domu" bude magistrát,
odbor soc. věcí.
Předpokládaný rok realizace do 2024.
Členům KMČ byly zodpovězeny dotazy, nezazněly žádné připomínky.
Námět: Společenskou místnost domu nabídnout k využití pro jednání KMČ a k další spolkové činnosti, pro něž
na Povelu chybí prostory.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů



04.1 Došlé odpovědi od MMOl

Dotazy KMČ na blokové čištění, úklid chodníku pod Brněnskou a úklid popelnicových stání t. č. bez odpovědi.
Dotaz na zvýšení kapacit kontejnerů na papír: Je nutné specifikovat, které konkrétní stanoviště je třeba posílit.
Informace o hromadné městské organizaci sběrových sobot v r. 2022 zatím nejsou.
Pokud nedojde ke svozu odpadu dle svozového plánu, kontaktujte TSMO. Momentálně se mohou vyskytnout
problémy kvůli nedostatku pracovníků.
Bude provedeno vyhodnocení stavu zeleně u vchodu V Křovinách 17. V minulosti při nadnesení požadavku
nebyla tato zeleň vyhodnocena jako ve špatném stavu a tudíž nebyla provedena úprava. Co se týče keřů za
zahradami směrem do Jeremiášovy ulice, zde odbor odmítá úpravu zeleně čistě za účelem řešení problému se
znečišťováním.
V r. 2022 nebude Odbor dopravy a územního rozvoje (ODÚR) provádět vyznačování parkovacích míst z důvodu
jiných rozpočtových priorit.
Námět na doplnění technického řešení pro zamezení jízdy cyklistů v podchodu Pionýrská byl předán
projektantům rekonstrukce.

KMČ žádá, v případě nalezení dobrého řešení, o doplnění i do podchodu u zast. Fakultní nemocnice.

05 Projednávané záležitosti

05.1 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci v majetku stat. města Olomouce

č. 459/10 v k.ú. Povel (zahrada u objektu Bieblova 3, nyní v pronájmu)
Usnesení:

KMČ s prodejem souhlasí.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Street Art Festival 2022

Navrhujeme, aby za účelem konání Street Art Festivalu 2022, jehož je město partnerem, byly organizátorům
nabídnuty plochy následujících městských objektů k vytvoření obrazů: Zeď před prodejnou Albert Janského,
technický objekt (výměnička) za rampou prodejny Albert Janského (parc. č. st. 633, k. ú. Povel).

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Vytvoření zóny zákazu parkování dodávek v nočních hodinách

Žádáme na území sídl. Povel o vytvoření zóny zákazu stání nákladních vozidel po vzoru aplikovaném na
Tabulovém vrchu.

2 Navýšení kapacit kontejnerů

Žádáme navýšení kapacit kontejnerů pro papírový odpad u nových domů v ul. Janského (stan. Janského 5, 11,
15)  a za Heyrovského 37 doplnění bioodpadu.

3 Uzavírky sběrových dvorů

KMČ žádá město, aby v případě uzavírky sběrových dvorů z provozních důvodů byl vždy zachován provoz
alespoň jednoho z nich. Zejména v předvánočním čase je poptávka po ukládání rozměrného odpadu, a pokud
obyvatelé tuto možnost nemají, pak dochází k zakládání černých skládek.

4 Uzavírka křižovatky Schweitzerova - Jeremiášova

Žádáme o vyjádření ODÚR k uzavírce křižovatky Schweitzerova-Jeremiášova z důvodu stavby tram. trati od
ledna 2022 a ke stanoveným objízdným trasám. Žádáme také DPMO o včasné informování o výlukovém



provozu linek MHD v souvislosti s touto stavbou. Zastávka Povel, škola je spádová pro velkou část Povelu a
omezení provozu v této zastávce by se velmi negativně projevilo na využitelnosti MHD pro tisíce obyvatel.

08 Obecné informace

Z rozpočtu KMČ byly v r. 2021 provedeny opravy chodníků Bulharská, Kpt. Jaroše (část) a Janského u DDM.
Roznos jubilantům stále probíhá, omlouváme se za opoždění z organizačních důvodů.

Jednání bylo ukončeno v 19.00. Příští jednání KMČ proběhne v 18.00 dne 11. 1. 2022 v DDM.
KMČ přeje šťastně prožité svátky vánoční a úspěšný vstup do nového roku 2022!

 

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 50 / 2021

Zapsal/a:
Lukáš Popelák

Ověřil/a:
Bc. David Novák


