
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 5 / 2022 10. 05. 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

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 10. 5.
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: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

KMČ přijala omluvu zástupce PČR z jednání.
Proběhla diskuze ohledně stavu řešení odtahu odstavených vozidel.
Upozorňujeme na vozidla zasahující do chodníku u vjezdu do Schweitzerova 39 (na straně KMČ Nové Sady).
Prosíme o dohled nad provozem cyklistů v podchodech pod Brněnskou.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Nacenění oprav chodníků pro opravy z prostředků KMČ - odpověď: Váš požadavek na opravu nástupiště
autobusové zastávky Hotelový dům jsme zařadili do registru plánovaných akcí, na které bude zpracován
rozpočet, eventuálně projektová dokumentace a v případě stanovení priority této akce bude tato zařazena do
návrhu investičních akcí plánovaných k realizaci. Dále v zápisu v bodě 8.
Odstavené vozidlo na Janského u prodejny Albert - Odpověď: Vozidlo je odborem dopravy a územního rozvoje v
řešení.
Svoz komunálního odpadu - Odpověď: všechny osádky jsou poučeni o povinnosti výsypu odpadových nádob,



bez určení jejich plnosti. v příštích dnech na Vámi udané svozové trase zkontrolujeme výsypu a v případě
zjištění pochybení, provedeme nápravná opatření včetně okamžitého výsypu všech odpadových nádob svážené
komodity. 
Dětské hřiště ZŠ Nedvědova - poškozená houpačka (síť) - KMČ konstatuje, že oprava byla provedena.
Žluté čáry Janského + Žluté čáry Kischova - odpověď: Odbor dopravy a územního rozvoje uvedenému
požadavku nevyhoví. Na všech komunikacích platí ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích č.
361/2000 Sb., kde se zcela jasně uvádí, kde nesmí řidič zastavit a stát. Každý kdo toto ustanovení porušuje se
dopouští přestupku v dopravě, který mohou na místě řešit orgány činné v přestupkovém řízení, kterými jsou
MPO a PČR.
Odstavování sdílených dopravních prostředků - KMČ děkuje za stanovisko cyklokordinátora a kvituje dohodu
"že je možné parkovat u městských cyklostojanů, kde město požaduje aby bylo zaplněno 50% kapacity každého
hnízda stojanů a druhá polovina aby byla ponechána veřejnosti". Bylo by vhodné, kdyby tato dohoda byla v
nějaké míře aplikována.
Náhradní výsadba - KMČ obdržela vyjádření, že v roce 2022 proběhne náhradní výsadba na ul. Heyrovského a
u vchodu Schweitzerova 101.

 

05 Projednávané záležitosti

Děkujeme za přidání nádoby na bioodpad a vydláždění místa pro kontejnery u vchodu Heyrovského 35.
KMČ stále žádá o vyřešení vysokého množství holubů dle požadavku z minulého jednání (požadavek je t.č.
předán k řešení).

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Provedení opravy chodníků z rozpočtu KMČ

Usnesení komise: KMČ žádá o provedení opravy chodníku Kpt. Jaroše 5 až 11 z rozpočtu KMČ na rok 2022, ze
všech dostupných položek (chodníkovné, estetizace, opravy, služby).

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

2 Úprava intervalu zelené na přechodu v křiž. Velkomoravská-Schweitzerova, rameno "od Hotelového domu do
sídliště"

KMČ žádá o úpravu signálního plánu SSZ v křižovatce Velkomoravská-Schweitzerova, konkrétně na přechodu
přes odbočující rameno z Velkomoravské (od Hotelového domu) do Schweitzerovy (na jih do sídliště). Signální
plán na tomto přechodu je dobře nastaven v ranních hodinách (ca. do 9. hodiny), poté je změněn a již
neumožňuje chodcům pohodlně přejít křižovatku. Žádaný stav je takový, že na popisovaném ramenu je volno
pro chodce několik vteřin před tím, než nastane volno pro chodce na hlavním přechodu přes přímý směr
Velkomoravské. Současný stav je takový, že volno na hlavním přechodu i na popisovaném ramenu nastane ve
stejnou chvíli. Chodec vzhledem ke krátkému cyklu zelené poté nemá možnost přejít všechny 3 dílčí přechody v
jednom cyklu.
Silniční provoz na popisovaném ramenu není silný, dle názoru KMČ neexistuje objektivní důvod, aby zde silný
provoz chodců a cyklistů byl vystaven takto nepříjemnému signálnímu plánu. Zejména v souvislosti, že ranní
signální plán je nastaven v tomto směru lépe.

3 Žluté čáry

KMČ žádá o vyjádření, v kontextu odpovědi k požadavkům na žluté čáry Kischova a Janského z jednání dne 12.
4. 2022 (odpovědi jsou v bodě 4 zápisu), z jakého důvodu bylo v minulém roce v křižovatce Lužické a
Sienkiewiczovy aplikováno dopravní značení "žluté čáry" (V12c). Přičemž se jedná také o místa na
komunikacích, na kterých je dle zákona uvedeno, že v nich nesmí řidič zastavit a stát.
Dále žádáme o opětovné posouzení požadavků na vyznačení žlutých čar v místech dle usnesení z minulého
jednání, tedy u bezbariérových ústí chodníků v ul. Kischova a Janského.



4 Bříza Janského 4

Dle žádosti obyvatel domu Janského 4 žádáme o redukci vzrostlé břízy před tímto vchodem z důvodů
zdravotních a úklidových.

5 Náhradní výsadba

Žádáme o provedení náhradní výsadby na území KMČ Povel, což oblast u vchodu Schweitzerova 101 není.
Zejména došlo k pokácení dřevin u ZŠ Heyrovského v souvislosti se stavbou horkovodu.

08 Obecné informace

08.1 Výměna vratného potrubí Heyrovského - Lužická

Upozorňujeme na přerušení dodávky horké vody dne 16. 5. 2022 od 6.00 do 22.00 na prakticky celém území
sídliště Povel (jižně od ul. Velkomoravské). Oznámení o přerušení dodávky, včetně dotčených adresních bodů,
je dostupné např. na webových stránkách Olterm: www.olterm.cz/teplo/odstavky-a-poruchy
V souvislosti s probíhající stavbou jsou na úřední desce města vyvěšena oznámení o přechodných úpravách
provozu (uzavírkách) ve dnech 11. 5. až 26. 8. na komunikacích Heyrovského (u č.o. 6 a 4) a Lužická (u č.o. 14
a 12). Tyto uzavírky budou mít pouze dočasný lokální vliv na provoz.

08.2 Oprava chodníků z rozpočtu KMČ

KMČ obdržela od TSMO a.s. nacenění požadavků na opravy chodníků dle jednání ze dne 12. 4. 2022 a dle
osobního projednání s předsedou komise.
Chodník za vchody Schweitzerova 62 a 64 - 279 989,- Kč
Chodník na ul. Kpt. Jaroše 5 až 11, spolu s přístupovými chodníky ke vchodům - celkem 618 736,- Kč

08.3 Jednání bylo ukončeno.

Jednání bylo ukončeno 18.50. Příští jednání proběhne v úterý 14. 6. 2022 v 18.00 v DDM Janského.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 12. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Lukáš Popelák

Zapsal/a:
Bc. David Novák

Ověřil/a:
Lukáš Popelák


