
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 9 / 2022 11. 10. 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 18:00 hodin dne 11. 10.
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 komise k žádostem od odborů MMOl
7.Nové požadavky
8.Obecné informace, různé
Usnesení:

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

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Diskuze o provedení odstranění autovraku.
KMČ vznáší žádost o dohled nad provozem v podchodech pod Brněnskou.
Poznatek o zvýšeném dohledu na hřišti za ul. Heyrovského (u MŠ Bieblova).
V souvislosti s obnovením VDZ "kolmé parkovací stání" na Kpt. Jaroše byl vznesen dotaz na aplikaci
legislativního pravidla o zákazu přesahování obrysu stojícího vozidla do vozovky mimo vyznačenou plochu
stání. 

03 Vystoupení hostů

03.1 Korespondence od předsedy SVJ Ed. Hamburgera

1) Podnět na obnovení přechodu přes rampu v křižovatce Brněnská -> Albertova. Pěší trasa z centra směrem k
Hotelovému domu není bez přechodu bezpečná a neexistuje blízká alternativa.
KMČ s podnětem souhlasí a oznamuje, že vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje k dané situaci bylo již
obdrženo a je uvedeno v zápise k jednání KMČ dne 9. 3. 2021.
2) Upozornění na nebezpečnost dětského hřiště v ul. Bieblova, lanové herní prvky jsou zde poškozeny.
KMČ děkuje za upozornění a zadává požadavek na opravu. Při zjištění poškození městského mobiliáře
doporučujeme využívat také hlašení závad na webu hlaseni.olomouc.eu



04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Obnovení vodorovného DZ Kpt. Jaroše - Realizováno
Úprava zeleně (keřů) u Jeremiášovy 14 - Probíhá
Odstranění dvou laviček z pěší zóny Nedvědova u plotu MŠ Bieblova + Umístění laviček k dětskému hřišti u MŠ
Bieblova - odpověď oddělení majetkové správy a údržby komunikací: Podnět KMČ na umístění městského
mobiliáře - 2 ks parkových laviček, k "Dětskému hřišti Bieblova", které se nachází mezi ul. kpt. Jaroše a budovou
MŠ Bieblova 7, byl zařazen do našeho interního registru požadavků. Po provedení opravy výdřevy stávajících
parkových laviček, které budou odstraněny z lokality na konci ul. Nedvědova u oplocení areálu MŠ Bieblova,
bude realizace umístění k dětskému hřišti zahrnuta do plánu prací na rok 2023, a bude plně hrazena z
finančních prostředků odboru dopravy a územního rozvoje.
Pravidelná kontrola hmotnosti tranzitní kamionové dopravy na Velkomoravské ul. - odpověď odbor strategie a
řízení: Vysokorychlostní vážení přetížených nákladních vozidel spadá kompetencí PČR či Celní správy. Zároveň
umístění vysokorychlostních vah je třeba projednat i se správcem komunikace, kterým v tomto případě je ŘSD.
Dle nám dostupných informací ŘSD už uvedený projekt připravuje a jedním z prověřovaných míst je i průjezdní
úsek ul. Velkomoravská, Tovární.

Starší požadavky

Zápis č. 6/2022 ze dne 14. 06. 2022: Zatravnění pěšiny u Billy - K upřesnění lokality
Zápis č. 7/2022 ze dne 09. 08. 2022: Dětské hřiště Heyrovského č.o. 2 - 4. - odpověď Odbor městské zeleně a
odpadového hospodářství: Bude zařazeno do požadavků na nová dětská hřiště. Vzhledem k tomu, že v
současné době město disponuje velkým počtem havarijních hřišť, nelze předvídat kdy bude požadavku
vyhoveno. Obecně po nových developerských projektech požadujeme vybudování dětských hřišť v rámci
výstavby nových bytových jednotek bohužel dětská hřiště nepodléhají kolaudaci a proto je nelze po
developerech vymáhat.
Zápis č. 7/2022 ze dne 09. 08. 2022: Výtluk v novém asfaltu Kischova 2 - Realizováno

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Úklid nepořádku u sochy Dětské hry na Janského

KMČ žádá o provedení úklidu nepořádku v okolí sochy Dětské hry na Janského ulici.

2 Úklid chodníku pod Brněnskou ulicí (mezi podchody)

KMČ žádá o provedení chodníku a odtokového žlabu pod ulicí Brněnskou (mezi podchody) od jehličí.

3 Bříza u lékárny Janského

Žádáme o odstranění suché břízy u lékárny na ul. Janského 26.

4 Oprava laviček vedle lékárny na ul. Janského 26

Žádáme o opravu (doplnění latí) laviček pod akáty z boku budovy lékárny na ul. Janského (za stánky, na
chodníku směrem k ZŠ Nedvědova)

5 Přemístění laviček na dětském hřišti za vchodem ul. Nedvědova 1 "na zídku"

V souvislosti s upozorněním na opakovaně poničené lavičky (přiloženě obr. 1) na dětském hřišti za ul.



Nedvědova 1, které byly opravovány v letech 2019, 2020 i 2021, navrhujeme provedení odstranění současných
konstrukcí těchto dvou samostatně stojících laviček a instalaci konstrukce sedací části s latěmi na blízko stojící
zídku. Podobné řešení je již provedeno na protilehlé straně zídky (ilustračně v přiloženém obr. 2). Doufáme, že
toto řešení povede k neopakování vandalismu na latích (protilehlé sezení na zídkách vandalismem netrpí).

6 oprava lanových herních prvků na hřišti Bieblova

Na základě podnětu SVJ Ed. Hamburgera žádáme o provedení opravy herních prvků na dětském hřišti v ul.
Bieblova.

08 Obecné informace

08.1 Začátek provozu tramvají do zast. U Kapličky

DPMO informuje KMČ o počátku provozu tramvají s cestujícími na nové trati do zast. U Kapličky od 1. listopadu
2022. Provoz bude zajištěn prodloužením linek 3 a 5 ze zast. Trnkova. Linka 3 bude provozována v intervalu 15
minut a linka 5 v intervalu 30 minut. Interval na autobusové lince 16 bude 15 minut ve špičce a 20 minut v
provozní sedlo. Linka 16 bude nově obsluhovat i zast. Rožňavská. Další úpravy provozu MHD nebudou aktuálně
v souvislosti se zahájením provozu na trati učiněny.

08.2 Závěr jednání

Jednání bylo ukončeno 18:35. Plánovaný termín příštího jednání je 8. 11. 2022 v 18:00 v DDM na ul. Janského
1.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 12. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Lukáš Popelák

Zapsal/a:
Bc. David Novák

Ověřil/a:
Lukáš Popelák


