
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 6 / 2022 14. 06. 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 18:00 hodin dne 14. 6.
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: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Nebyli vzneseny žádné požadavky na MP.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Náhradní výsadba - V rámci stávajícího horkovodu, v jehož ochranném pásmu, kde dochází k výměně potrubí,
se nesmí nacházet žádné dřeviny, nebyla uložena žádná náhradní výsadba. Původní porost se zde nacházel v
rozporu s energetickým zákonem. Správce této energetické sítě upravil, na základě našich připomínek a
podmínek k ochraně veřejné zeleně na pozemcích SMOL, trasu s výměnou potrubí tak, aby minimalizoval
původní záměr stavby, který výrazně zasahoval v celé trase ul. Jánského do stávajících vegetační ploch se
vzrostlou zelení - dřevinami. Náhradní výsadba za pokácení dřevin byla stanovena do jiné lokality města. 
Bříza Janského 4 - Požadavek postoupen, k posouzení stromu na místě samém a stanovení možnosti míry a
vhodnosti zásahu do koruny břízy, správci zeleně do jehož správního celku lokality Povel patří.
Strom u Janského 26 - strom bude prověřený na základě místního šetření Bc. Lakomé s pracovníky TSMO a.s.
Výsadba zeleně - Dobrý den, v k.ú. Povel se v letošním roce budou realizovat výsadby uložené jako náhradní
výsadba za kácené dřeviny. Na jaře 2022 to jsou 2 ks stromů na ulici Schweitzerova č.101 a pás keřové



výsadby u domu Heyrovského 17. Další výsadby jsou v řešení a budou zřejmě realizované na podzim. Pokud
bude zájem z Vaší strany se na výsadbách podílet, můžeme se domluvit a další výsadby s Vámi plánovat a
realizovat z fondu estetizace.

05 Projednávané záležitosti

05.1 Žádost o sdělení stanoviska

Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastniství statutárního města Olomouce. 

část parc. č. 451/30 ostatní plocha o výměře 160 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc

Záměr žadatele - Předmětný pozemek se nachází poblíž ulice Janského. Společenství vlastníků jednotek v
Olomouci, Janského 463/24 žádá o nájem předmětné části pozemku za účelem vybudování parkovacích stání
pro sanitní vozidla, pacienty a lékaře z důvodu nedostatečného množství parkování, realizace stání bude ze
zatravňovací dlažby. Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Janského 463/24 vlastní navazující pozemek
parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba č.p. 463, obč. vyb., vše v k. ú. Povel,
obec Olomouc. 
Zdůvodnění:
 
Jako komise s nájmem jednoznačně nesouhlasíme z těchto důvodů:

Výjezd vozidel by byl do komunikace, která slouží i pro pěší a je zde zvýšený pohyb hlavně dětí, které chodí do
školy Heyrovského. Vznikali by zbytečně nebezpečné situace.
Dále nesouhlasíme z toho důvodu, že je tento záměr v rozporu s regulačním plánem sídliště Povel

Doporučujeme zdravotnímu středisku zbudování vyhrazených parkovacích stání již na vybudovaném parkovišti.
Usnesení:

Souhlas s nájmem nemovité věci
Pro: 0 Proti: 11 Zdržel se: 0

05.2 Požadavky na investiční akce

KMČ navrhuje pro začlenění do ropočtu na rok 2023+ tyto investiční akce:

3.etapa revitalizace sídliště Povel
Rekonstrukce křižovatky Velkomorovská x Schweitzerova
Rekonstrukce podchodu u tramvajové zastávky Pionýrská
Rekonstrukce zastávky Hotelový dům
Rekonstrukce ulice Tolstého

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Oprava Laviček

Prosíme o opravu lavičky před domy na adrese Nešporova 4 - 6 a laviček, které se nachází za prodejnou
zeleniny u zdravotního střediska Janského.

2 Prohození kontejnerů

Žádáme o prohození černých a modrých kontejnerů na odpad mezi kontejnerovými stáními na ulici Heyrovského
2 a 25.

3 Výkopy na ulici Nešporova a Sienkiewiczova



Prosíme o zkontrolování stavu chodníků po provedení výkopů na ulici Nešporova a Sienkiewiczova.

4 Ověření záboru na komunikaci

Komise žádá na podnět občana o ověření záboru za hernou na ulici Janského 8a.

5 Vyhodnocení sběru kuchyňského odpadu

V minulých měsících proběhl na území naší KMČ pilotní projekt MMOl na sběr kuchyňského odpadu. KMČ žádá
o informace, jak tento pilotní projekt dopadl.

6 Zatravnění pěšiny u Billy

Prosíme o opětovné zatravnění pěšiny u Billy.

08 Obecné informace

08.1 Příští zasedání KMČ

Příští zasedání KMČ proběhne 9.8.2022 v 18:00 v restauraci  Radegast.

08.2 Ukončení zasedání KMČ

Jedníní bylo ukončeno v 18:40.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 24. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Lukáš Popelák

Zapsal/a:
Lukáš Popelák

Ověřil/a:
Bc. David Novák


