
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 3 / 2022 08. 03. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Lukáš Popelák, PhDr. Zdeněk Machalíček, Mgr. Dagmar Žůrková, Ing. Noemi Batlová, Vít
Pachta, Jana Michlová, Ivo Fryč, Jan Jančík, Karel Marek

Omluveni: Bc. David Novák, Helena Matysová

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 18:00 hodin 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:
1. Schválení programu schůze
2. Vystoupení zástupců MPO, PČR
3. Vystoupení hostů
4. Kontrola požadavků z minulých zápisů
5. Projednávané záležitosti
6. Vyjádření KMČ  k žádostem od odborů MMOl
7. Nové požadavky
8. Obecné požadavky, různé
Usnesení:

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

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

KMČ nevznesla žádný dotaz na MPO ani PČR.

03 Vystoupení hostů

Na KMČ nebyl vznesen žádný dotaz od hostů. 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

04.1 Výtluky Heleny Malířové

 Požadavek na lokální opravu bude zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s.

04.2 Pěšina k zast. U Kapličky

Lokalita byla prověřena při místním šetření a byla pořízena fotodokumentace. Skutečnost, že zkratka je



využívána jako propojení hlavních spádových chodníků s dlážděným krytem je nepopiratelný, nicméně v rámci
dopravní obslužnosti se bude vždy jednat o alternativu delších, v současné době komfortnějších pěších tras.
Pěšinka je vyšlapána i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SMOl. V trase pěšinky se nachází alej
vzrostlých stromů, které brání vybudování chodníku s ohledem na šířku městského pozemku (podél parkoviště a
zdi budovy BILLA). Odbor dopravy a územního rozvoje se zabývá prioritně údržbou a opravami stávajících
komunikací ve vlastnictví statutárního města Olomouce, tudíž vybudování nového chodníku nemůže být za
současných podmínek realizováno z prostředků našeho odboru.

04.3 Oprava Schweitzerovy ulice

PD předmětné opravy je zpracována. Jedná se o opravu místní komunikace v ul. Schweitzerova v úseku mezi
ulicemi Velkomoravská po ulici Zikova (koordinováno s PD na "Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady - Povel" a
"Velkomoravská - Schweitzerova, úprava křižovatky"). Součástí je úprava stávajících autobusových zastávek s
doplněním inteligentního označníku u zastávky Povel - škola, směr Slavonín. Řadící pruhy jsou řešeny v rámci
PD "Velkomoravská - Schweitzerova, úprava křižovatky", jejíž zpracování zajišťoval Odbor investic MMOl.
Odbor dopravy a územního rozvoje MMOl bude realizaci opravy předkládat do návrhu investic města v roce
2023. V případě schválení této investice vedením města, budou stavební práce směřovány do 07/08 2023. 

04.4 Linka MHD 111

V současné době s ohledem na provozní možnosti (počet vozidel, snížený stav řidičů, zabezpečování náhradní
dopravy při dlouhodobých uzavírkách, aj.) s obnovením rychlíkové linky č. 111 nepočítáme.

04.5 Vyšlapaná pěšina u stavby Jeremiášova 4

Dočasné zpevnění vyšlapaného trávníku již bylo provedeno na pokyn odboru investic dodavatelskou firmou v
rámci stavby.

04.6 Objížďka vedená ulicí V Křovinách

V současné době o doplnění dalšího přechodného DZ neuvažujeme.

04.7 Navýšení kapacit kontejnerů

Požadavek na navýšení kontejnerů na požadovaných stanovištích byl předán TSMO, a.s.

04.8 Černá skládka kontejnery Lužická 16

Požadavek na zajištění úklidu skládky byl odeslán TSMO, a.s.

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Na komisi nedorazily žádné žádosti od odborů MMOl.

07 Nové požadavky

1 Doplnění zákazové značky "zákaz stání"

KMČ požaduje doplnění značky v lokalitě v Křovinách. Při ranní špičce zde stojí zaparkovaná auta po stranách
hlavní komunikace a brání plynulému provozu.

2 Doplnění odpadkového koše

Prosíme o doplnění odpadkového koše u přechodné zastávky autobusu na ulici Velkomoravská před domem
Velkomoravská 41.



3 Popelnicová stání Heyrovského

Žádáme o informaci MMOl proč došlo ke zbourání popelnicových stání naproti domu Heyrovského 21-27 a za
domem Heyrovského 35 - 37 a zda budou tato popelnicová stání nahrazena.

4 Borovice na ulici Janského

Žádáme o informaci MMOl zda dojde ke kácení borovic na ulici Janského (z boku školy Heyrovského). Stromy
jsou označeny barvou ke kácení. 

08 Obecné informace

Dne 15.3.2022 vyjde článek v Olomouckém deníku o městské části Olomouc - Povel.
 
Jednání bylo ukončeno 18.40. Příští jednání proběhne v úterý 12. 4. 2022

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Lukáš Popelák

Zapsal/a:
Lukáš Popelák

Ověřil/a:
Jan Jančík


