
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 1 / 2022 11. 01. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Lukáš Popelák, PhDr. Zdeněk Machalíček, Mgr. Dagmar Žůrková, Vít Pachta, Jana
Michlová, Bc. David Novák, Ivo Fryč, Helena Matysová, Jan Jančík, Karel Marek

Omluveni:

Hosté: p. Spáčil (MPOL), pprap. Horák (Policie ČR)

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Předseda Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolal jednání na 18:00hodin dne 11. 1.
2022 v DDM na adrese Janského 1.
Komise je usnášeníschopná, nadpoloviční většina všech členů nutná pro přijetí usnesení je 6 členů.
Body programu:

Schválení programu schůze
Dotazy na Policii ČR a Městskou policii
Dotazy od občanů
Došlé odpovědi od MMOl
Nové požadavky na MMOl
Různé
Usnesení:

Program jednání je schválen dle návrhu.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Žádáme o vyřešení černé skládky u kontejnerů Lužická 16 (odložená bílá technika).
Dle požadavku z minulého jednání byly prováděny namátkové kontroly dopravy u prodejny Alza.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

KMČ byla informována o schváleném záboru pro prodejní stánek řeznictví Kunovský na ul. Janského u prodejny
Albert ve dnech 26. 1., 9. 2. a 23. 2.

 

Požadavek na opravu propadu chodníku na Janského zařazen do plánu oprav 2022.

 

Odpověď odboru dopravy a územního rozvoje (ODÚR) na požadavek na vytvoření zóny zákazu stání



nákladních vozidel: Omezení odstavování dodávek je zatím pilotně testováno v lokalitě Tabulového vrchu. Po
jeho vyhodnocení, které proběhne na přelomu února a března, předpokládáme rozšíření tohoto opatření i do
dalších lokalit, vč. sídliště Povel

 

KMČ byla informována o výluce MHD linek č. 10, 16, 17, 28, 29, 50 a 51 s platností ode dne 10. 1. 2022. 

výlukové jízdní řády jsou uvedeny na vývěskách a webu dpmo.cz
zastávka U Kapličky je přemístěna do Voskovcovy ulice
zastávka Povel, škola ve směru do centra je přemístěna do Velkomoravské ulice, ve směru z centra není
obsluhována.

05 Projednávané záležitosti

Uzavírka křiž. Jeremiášova-Schweitzerova a objízdné trasy ovlivňují dopravu i na Povelu. Objízdná trasa přes
ulici Novosadskou je negativně ovlivněna dopravní úpravou v křižovatce se Slavonínskou a novými semafory v
Rooseveltově ulici. Žádáme vyřešení dopravních problémů na této objížďce.

 

Docházková vzdálenost na přemístěné autobusové zastávky během výluky je z pohledu cestujících z Povelu
oproti původnímu umístění vysoká. Zastávky jsou příliš daleko od původního umístění a obsluha Povelu MHD
tím utrpěla.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Černá skládka kontejnery Lužická 16

Žádáme o vyřešení černé skládky u kontejnerů Lužická 16 (odložená bílá technika).

2 Objížďka uzavřené křižovatky Jeremiášova-Schweitzerova

Žádáme vyřešení dopravních problémů na objížďce ulicemi Slavonínskou, Střední Novosadskou a
Rooseveltovou.

3 Rekonstrukce křižovatky Schweitzerova-Velkomoravská, námět na technologii

Žádáme, aby v rámci připravované rekonstrukce SSZ na křižovatce Schweitzerovy a Velkomoravské, bylo
pomýšleno na instalaci a využívání automatického zařízení na detekci jízdy na červenou z důvodu eliminace
těchto přestupků a zvýšení bezpečnosti chodců.

08 Obecné informace

KMČ byl pro rok 2022 alokován rozpočet s následujícími položkami v této výši:

Estetizační záměry: 300 tis. Kč
Záměry na investice do komunikací "chodníkovné": 65 tis. Kč
Nákup služeb: 50 tis. Kč
Občerstvení: 1 tis. Kč



 

Nad rámec tohoto rozpočtu má dále ODÚR vyhrazených 4050 tis. Kč pro požadavky na opravy komunikací dle
všech komisí MČ, podíl pro jednu KMČ se tak rovná 150 tis. Kč.

 

Opravy chodníků z rozpočtu 2021 byly do konce minulého roku provedeny dle požadavků KMČ.

 

Jednání bylo ukončeno 18.30. Příští jednání proběhne v úterý 8. 2. 2022.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Zapsal/a:
Bc. David Novák

Ověřil/a:
Lukáš Popelák


