
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 7 / 2022 09. 08. 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

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 9. 8.
2022 v Radegastovně na adrese Janského 8.
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

02.1 Kontrola provozu cyklistů v podchodech

Kontrola probíhá za pomoci hlídek MP.

03 Vystoupení hostů

03.1 Otevření cyklostezky v křižovatce Schweitzerova-Jeremiášova (u Billy)

Korespondenční dotaz: Kdy bude umožněno využívat cyklostezky v křižovatce Schweitzerova - Jeremiášova (u
Billy)? Chodníky i vozovky silnice jsou alespoň částečně zprovozněny i v průběhu stavby, ale cyklostezky jsou
uzavřené.
Odpověď p. Nejezchleba (odbor investic): Povrch cyklostezek nemá finální úpravu, tato bude z červeného
asfaltu. Z technologických důvodů stavby bude provedeno a cyklostezky (v celé stavbě tram. trati) zprovozněny
koncem září až začátkem října 2022.



03.2 Dětské hřiště Heyrovského č.o. 2 - 4.

Korespondenční dotaz: Během odstranění zeleně při stavbě horkovodu byla za vchodem Heyrovského 4
odhalena zanedbaná nevyužívaná pískoviště. Tazatel žádá o obnovení pískovišť z důvodu nedostatku hracích
prvků pro početné mladé rodiny s dětmi.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Oprava Laviček -  odpověď: Podnět KMČ na opravu městského mobiliáře v ul. Janského byl zařazen do našeho
interního registru požadavků. Realizace bude zahrnuta do plánu prací na rok 2022, a bude plně hrazena z
finančních prostředků odboru dopravy a územního rozvoje.
Prohození kontejnerů - odpověď: Požadavek poslán TSMO k realizaci - prohození 1 x papír za 1 x směsný
odpad. Na obou stanovištích tak budou 2 kontejnery na papír.
Výkopy na ulici Nešporova a Sienkiewiczova - odpověď: Zvláštní užívání chodníku v ul. Schweitzerova a
Nešporova bylo povoleno do 27.6.2022. Stav chodníku po rozkopávce prověří v rámci předání komunikace
Technické služby města Olomouce, který budou přebírat chodník zpět do své správy.
Ověření záboru na komunikaci - odpověď: na komunikaci dle přiložené fotodokumentace  jsme nedohledali
žádné povolení zvl. užívání
Vyhodnocení sběru kuchyňského odpadu - odpověď: Pilotní projekt sběru gastroodpadu probíhá do 30.6.2022.
Vyhodnocení bude zpracováno ve spolupráci s realizační firmou v průběhu prázdninových měsíců.
Zatravnění pěšiny u Billy - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 Kácení dřevin

MMOl oznamuje, že bude provedeno kácení dvou dřevin na území MČ: borovice na ulici Jeremiášova, borovice
za vchodem Heyrovského 25 (u plotu ZŠ).

05.2 Dlouhodobý investiční plán

Seznámení se záměry dlouhodobého investičního plánu města na území MČ Povel (popis záměrů je pro účely
zápisu pouze ilustrativní):

ZŠ Nedvědova - nádstavba učeben
Sienkiewiczova - kanalizace
Křižovatka Velkomoravská-Schweitzerova
ZŠ Nedvědova - rozvody elektro
Dostupné bydlení Brněnská-Janského
ZŠ Heyrovského - ICT
ZŠ Heyrovského - parkoviště v areálu
ZŠ Heyrovského - zelená střecha a nakládání s dešťovou vodou
Revitalizace a regenerace sídliště - nová projektová dokumentace

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Dětské hřiště Heyrovského č.o. 2 - 4.

KMČ žádá, na základě korespondenčního podnětu obyvatele sídliště Povel, o vyjádření, zda je možné rozšířit
kapacity dětských hřišť (vybudovat nová) v části sídliště u horního konce ulice Janského - ul. Heyrovského. Tato
část města je velmi hustě osídlena, ale veřejná dětská hřiště zde byla během posledních let zejména
rušena/neudržována. KMČ žádá o zařazení podnětu do přípravy revitalizace této části sídliště.



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

KMČ žádá o vyřešení požadavku Úprava intervalu zelené na přechodu v křiž. Velkomoravská-Schweitzerova,
rameno "od Hotelového domu do sídliště" ze Zápisu č. 5/2022 ze dne 10. 05. 2022. Režim nastavení semaforů
pro chodce jdoucí od Nedvědovy ul. směrem k prodejně Lidl, který neumožňuje přechod na jednu "zelenou vlnu"
přes nejméně 3 úseky, stále přetrvává. Více přátelské nastavení je použito v ranních hodinách, kdy je delší
interval zeleného signálu pro chodce (a cyklisty) přes rameno silnice "od Hotelového domu do sídliště". Žádáme
o stejné nastavení přes celý den.

3 Zastávka Hotelový dům

Žádáme o prioritizaci investice do opravy nástupiště zast. Hotelový dům, která je v registru plánovaných akcí.
Stav dlažby je takový, že v případě deště vystupují cestující do velkých louží.

4 Výtluk v novém asfaltu Kischova 2

Upozorňujeme na vznikající výtluk v relativně novém asfaltovém krytu u černého poklopu ve vozovce slepé
komunikace mezi vchodem Kischova 2 a zadním vchodem Nedvědova 11, přibližně u 3. park. místa

08 Obecné informace

Jednání bylo ukončeno 18.55. Příští jednání proběhne v úterý 13. 9. 2022 v 18.00 v DDM Janského 1.

08.1 Odstávka horké vody

Upozorňujeme na plánovanou odstávku horké vody v pondělí 22. 8. 2022 od 7:00 hod. do 18:00 hod. pro ul.
Janského, Jeremiášova (část), Heyrovského (část), V křovinách (část), Schweitzerova (část). Více informací
poskytuje OLTERM & TD Olomouc, a.s

08.2 Novosadské slavnosti

Oznamujeme pozvánku sousední KMČ Nové Sady na Novosadské slavnosti 2022 dne 9. září 2022 na
prostranství u povelské kapličky (ul. Družební). Více na webu novesady.eu

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 16. 08. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Lukáš Popelák

Zapsal/a:
Bc. David Novák

Ověřil/a:
Lukáš Popelák


