
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 4 / 2022 12. 04. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: p. Spáčil (MPOL)

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Předseda Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolal jednání na 18:00hodin dne 12. 4.
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
Vystoupení zástupců MPO, PČR
Vystoupení hostů
Kontrola požadavků z minulých zápisů
Projednávané záležitosti
Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
Nové požadavky
Obecné informace, různé
Usnesení:

Program jednání je schválen dle návrhu.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Upozorňujeme na průjezdy cyklistů v podchodech pod Brněnskou, žádáme kontrolu.
Dále zástupce MPOL odpovídal na dotazy ohledně kontrol odstavených sdílených koloběžek, stav řešení
odstaveného tmavomodrého auta u prodejny Albert, parkování dodávek v kolmých stáních a přesahujících
rozměry stání dle vodorovného značení. 

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Doplnění zákazové značky "zákaz stání" - Odpověď: "ODUR prověřil na místě samém v několika časových
intervalech. O změně přechodného dopravního značení v současné době neuvažujeme."
Doplnění odpadkového koše - Odpověď: Instalace odpadkového koše na přenosný označník autobusové
zastávky byla zadána TSMO. Koš by již měl být umístěn.
Borovice na ulici Janského - Odpověď: Ke kácení borovic a části keřového porostu došlo z důvodu realizace
opravy horkovodu, který se nachází pod touto vzrostlou zelení. K realizaci opravy by mělo dojít cca od května



2022.

05 Projednávané záležitosti

05.1 Oprava nástěnek

Z důvodu vandalismu a potřeby opravy zámků budou opraveny nástěnky KMČ u zast. Povel, škola a Zenit.

05.2 Informace o výluce MHD

Od 11. 4. do 13. 5. dochází k omezení vybraných linek MHD kvůli stavbě v ulici Na Šibeníku. Územím MČ Povel
projíždí linka 10, která bude touto výlukou částečně ovlivněna (nebude obsluhovat zastávky Šibeník a
Gymnázium Hejčín).

05.3 Informace o uzavírce křižovatky Schweitzerova-Jeremiášova-Zikova

Uzavírka křižovatky u prodejny Billa z důvodu stavby tramvajové trati bude oproti původnímu termínu
prodloužena o jeden týden do 29. 5.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o vyjádření k převodu parcely

KMČ přijala žádost o vyjádření k záměru převodu parcely č. 496/10, k.ú. Povel z vlastnictví České republiky do
vlastnictví města Olomouce. Jedná se o drobnou část pozemku pod vozovkou komunikace Heyrovského.
Usnesení:

KMČ souhlasí se záměrem převodu pozemku.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Nacenění oprav chodníků pro opravy z prostředků KMČ

Žádáme o nacenění následujících záměrů oprav chodníků, z důvodu posouzení následného provedení oprav z
prostředků KMČ.

1. Ul. Kpt. Jaroše, neopravená část před vchody 7 až 11;
2. U ZŠ Nedvědova za vchody Hel. Malířové, zalátání nerovností (mimo minule opravovanou část);
3. Nástupní prostor zast. Hotelový dům (ve dvou variantách: s doplněním/bez doplnění bezbariérového
"Kasselského" nástupního obrubníku);
4. Chodník za zadními vchody domu Schweitzerova 62-64

2 Odstavené vozidlo na Janského u prodejny Albert

Žádáme ODÚR o vyjádření ke stavu řešení případného odtahu odstaveného vozidla tmavě modré barvy na ul.
Janského u prodejny Albert (za vchodem Heyrovského 35).

3 Náhradní výsadba: námět k dlouhodobému opatření

KMČ Povel podává námět na ustanovení postupu, aby v případě náhradní výsadby za vykácenou zeleň (v
jakékoliv souvislosti), byla tato výsadba prováděna na území té stejné MČ. 

4 Svoz komunálního odpadu

Žádáme o vyjádření, jakým způsobem přistupují pracovníci TSMO při svozu komunálního odpadu k
vyprazdňování "poloplných" kontejnerů. Dle pozorování členů KMČ dochází k tomu, že při svozu jsou někdy



poloplné kontejnery ponechány do příštího svozu, což vede k tomu, že odpad ještě více zapáchá. Prosíme o
pravidelné vyprazdňování všech kontejnerů, i těch ne zcela naplněných.

5 Dětské hřiště ZŠ Nedvědova - poškozená houpačka (síť)

Prosíme o opravu opět poškozené houpačky na hřišti u ZŠ Nedvědova. Nedávno proběhla oprava houpačky
takovým způsobem, že byla po dlouhou dobu několika měsíců odstraněna. Prosíme o rychlejší opravu, tento
hrací prvek je dětmi oblíbený.

6 Narůstající populace holubů

Žádáme o zakročení proti vysoké populaci holubů na Povlu, zejména na soukromém objektu Zenit, kde ptáci
hnízdí. Holubí populace znečišťuje soukromý i veřejný majetek.

7 Žluté čáry Janského

KMČ získala korespondenčně upozornění občana na stání vozidel ve vozovce ul. Janského u vchodu 11, mimo
vyznačená kolmá stání, před odbočkou do prodejny Albert a také před kontejnerovým stáním a v místě vyústění
bezbariérového chodníku. Vzhledem ke zdejšímu provozu a úzkému profilu ulice považuje taková stání ve
vozovce za nevhodné a žádá vyznačení vodorovného značení zakazujícího stání nebo zastavení.

Usnesení komise: KMČ podporuje žádost o vodorovné značení V12c nebo V12d ve vozovce ul. Janského před
vchodem č.o. 11, v místě bezbariérového vyústění chodníku a kontejnerových stání.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8 Žluté čáry Kischova

Usnesení komise: KMČ žádá o vodorovné značení V12c ve vozovce ul. Kischova od vchodu č.o. 2 směrem ke
vchodu Nedvědova 9, v místě bezbariérových vyústění chodníků do komunikace, kde stojící vozidla brání
pohybu chodců.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

9 Odstavování sdílených dopravních prostředků

KMČ žádá o vyjádření, jakým způsobem město přistupuje ke kontrole odstavení sdílených kol a koloběžek na
veřejných chodnících a jiných veřejných místech. Jakým způsobem mohou občané přistupovat ke komerčnímu
majetku soukromé firmy, který jim překáží v pohybu po chodníku nebo cyklostezce? 
Pokud soukromí provozovatelé veřejně deklarují (např. v mobilních aplikacích) svůj záměr využívat určitou část
městských chodníků jako "virtuální stanici k odstavení" svých kol nebo koloběžek, proč poté není od těchto
provozovatelů požadováno povolení k "záboru"? Podobně, jako se KMČ vyjadřuje k umístění stánků,
předzahrádek nebo reklamních poutačů. 

08 Obecné informace

Setkání jubilantů v tomto roce proběhne osobně na radnici města dne 19.5.2022. Jubilanti budou osloveni s
pozváním. 

08.1 Ukončení jednání

Jednání bylo ukončeno 18.40. Příští jednání proběhne v úterý 10. 5. 2022

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Datum schválení zápisu: 19. 04. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Lukáš Popelák



Zapsal/a:
Bc. David Novák

Ověřil/a:
Lukáš Popelák


