
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 2 / 2022 08. 02. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni: Vít Pachta, Karel Marek

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 8. 2.
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
Rozpočet KMČ 2022
Různé
Usnesení:

Program jednání je schválen dle návrhu.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

KMČ upozorňuje na vyšší provoz v Heyrovského ul. a V Křovinách v souvislosti s objížďkami. 

03 Vystoupení hostů

Korespondenční dotaz od p. Horákové - upozornění na nevhodná kontejnerová stání na Heyrovského.

Komise do příštího jednání ke stavu doplní více informací.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Odpověď: Rekonstrukce křižovatky Schweitzerova-Velkomoravská, námět na technologii
(01/2022)



ODÚR není zpracovatelem PD, nicméně oba tyto požadavky jsou do připravovaného projektu zapracovány.

04.2 Odpověď: Objížďka uzavřené křižovatky Jeremiášova-Schweitzerova (01/2022)

 

ODÚR v současné době neeviduje žádný "dopravní problém" způsobený uzavírkou předmětné křižovatky, totéž
platí i o DPMO. KMČ by mohla být v této věci více konkrétní.

04.3 Odpověď: Uzavírka křižovatky Schweitzerova - Jeremiášova (12/2021)

Dne 3.1.2021 byly emailem zaslány informace o vedení linek MHD od 10.1.2022 včetně výlukového jízdního
řádu linky VLD č. 780411.
 

KMČ konstatuje, že informace o vedení linek MHD je vhodné doručovat v takovém předstihu, aby mohly být do
zápisu uvedeny ještě před uskutečněním výluky. Dále KMČ nebyla žádnou oficiální cestou informována o
objížďce pro silniční dopravu.

05 Projednávané záležitosti

05.1 Rozpočet KMČ 2022

KMČ zvažovala použití velkoformátových dlaždic k vytvoření chodníčků na vyšlapaných pěšinách podobného do
řešení u kaple na Nových Sadech. Vzhledem k nižšímu rozpočtu na chodníkovné nebyla tato varianta pro rok
2022 dále rozvíjena.
KMČ zatím nevznáší požadavky na opravy chodníků z rozpočtu KMČ.
Dům dětí a mládeže Olomouc, pracoviště Janského, žádá o příspěvek 5000,- Kč na volnočasové aktivity pro
děti.
Usnesení:

KMČ souhlasí s příspěvkem 5000,- Kč pro DDM z rozpočtu KMČ.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Nové sběrné místo odpadu na Nových Sadech

TSMO, a.s. dne 14. 1. 2022 zprovoznily nové sběrné místo (dříve "sběrné dvory") odpadu pro občany na
Nových Sadech. Vjezd je z Andělské ulice v blízkosti železniční trati. Provozní doba je omezena na pátky
10:00-14:00, 14:30-18:00. Na tomto sběrném místě však není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad.
Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Přijatá oznámení o povolení záborů:

1. 1. 2022 až 31. 12. 2022 se povoluje umístění reklamního poutače před vchodem Schweitzerova 64a.
1. 6. 2022 až 31. 7. 2022 se povoluje umístění prodejního stánku ovoce a zeleniny na Janského ulici u prodejny
Albert.

V roce 2022 bude provedeno kácení dřevin - Sienkiewiczova 4, smrk Lužická 10.

07 Nové požadavky

1 Výtluky Heleny Malířové



Žádáme o opravu výtluků vozovky v ul. Heleny Malířové.

2 Pěšina k zast. U Kapličky

Prosíme o vyjádření, zda bude se zprovozněním tramvajové trati k zast. U Kapličky také zpevněna pěšina
vedoucí k této zastávce z ul. Jeremiášovy za prodejnou Billa. Vzhledem k docházce k nové zastávce je KMČ
přesvědčena, že se zvýší pohyb pěších touto pěšinou.

3 Výsadba zeleně

Žádáme o vyjádření, zda je v plánu v tomto roce výsadba zeleně v KMČ Povel.

4 Oprava Schweitzerovy ulice

Žádáme o informování ohledně projektu "opravy" ul. Schweitzerovy mezi ul. Zikovou a Velkomoravskou. KMČ již
v dřívějších letech žádala o prodloužení řadících pruhů v křiž. s Velkomoravskou. KMČ vidí ve stavbě možnost
vylepšení parametrů ulice, zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech. Budou takové úpravy uskutečněny? Kdy
bude stavba provedena, jak dlouho bude trvat, jaká bude nová podoba ulice?

5 Linka MHD 111

Žádáme o obnovení provozu linky 111 v jarních a letních měsících.

6 Strom u Janského 26

Žádáme o posouzení stavu, eventuálně pokácení stromu u Janského 26 směrem ke stánkům.

7 Vyšlapaná pěšina u stavby Jeremiášova 4

V souvislosti se stavbou tramvajové trati a uzavírkou křižovatky u prodejny Billa byl uzavřen přechod přes ulici
Jeremiášovu a prodlouženy pěší trasy. Pěší přirozeně vedou obchůzku nejkratší cestou a tedy jsou vyšlapané
nové blátivé pěšiny. Žádáme o dočasné zpevnění vyšlapaného trávníku u Jeremiášovy 4 a navrácení do
původního stavu (zatravnění) poté, co bude stavba ukončena.

8 Pozvání k představení konceptu provozu MHD

KMČ by uvítala, pokud by některé z blízkých jednání navštívil pracovník oddělení MHD z odboru dopravy a
územního rozvoje s gescí sestavování jízdních řádů a blíže představil provoz MHD po otevření tramvajové trati
a vyslechl připomínky KMČ.

9 Objížďka vedená ulicí V Křovinách

Žádáme o posouzení umístění přechodné dopravní úpravy v ulici V Křovinách, po dobu objížďky křižovatky
Jeremiášova-Schweitzerova, která by zakázala stání (mimo noční hodiny) v místech, kde stojící auta zasahují
do provozu.

08 Obecné informace

Jednání bylo ukončeno 18.40. Příští jednání proběhne v úterý 8. 3. 2022

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Lukáš Popelák



Zapsal/a:
Bc. David Novák

Ověřil/a:
Lukáš Popelák


