
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 10 / 2022 13. 12. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: PhDr. Zdeněk Machalíček, Jana Michlová, Ivo Fryč, Jan Jančík, Ing. Zuzana Martynková
DiS., Rastislav Čevora, Tomáš Havelka, Ivana Šída

Hosté: Ing. Vít Pachta
Dagmar Žůrková
Mgr. David Novák
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 13.
12.2022 v DDM na adrese Janského 1.Komise je usnášeníschopná, nadpoloviční většina všech členů nutná pro
přijetí usnesení je 5 členů.
Body programu: 
1. Schválení programu schůze 
2.  Vystoupení MPO, PČR
3. Vystoupení hostů 
4. Kontrola požadavků z minulých zápisů
5. Nové požadavky
6. Obecné informace, různé
Usnesení:

Usnesení:
Program jednání je schválen dle návrhu.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Dotaz na zástupce PČR na zaparkované auto na ulici Jánského 12- dlouhodobě stojící auto ve kterém snad žijí
nějaké osoby -  zástupci PČR podnět prověří.

03 Vystoupení hostů

Ing. Vít Pachta a Dagmar Žůrková vystoupili jako uchazeči o místo člena v KMČ č. 20 Povel. Tyto členy může
nominovat přímo daná KMČ. Všechny členy komise obeznámili se svou dosavadní prací pro městkou část
Povel, potažmo pro město Olomouc. Proběhla diskuze se členy, kdy se doptávali  uchazečů na bližší informace
ohledně jejich činnosti pro naši městkou část. Oba žadatelé již dříve působili v KMČ Povel, a tak byl zhodnocen
jejich dosavadní přínos těmi členy, kteří již působili v komisi v předešlých letech společně s žadateli. Komise se
shodla, že hlasování ohledně přijetí či nepřijetí do KMČ se uskuteční až na příštím zasedání komise.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Úklid nepořádku u sochy Dětské hry na Janského - Předáno
Úklid chodníku pod Brněnskou ulicí (mezi podchody) - Předáno
Bříza u lékárny Janského - V realizaci
Oprava laviček vedle lékárny na ul. Janského 26 - Před uzavřením



Přemístění laviček na dětském hřišti za vchodem ul. Nedvědova 1 "na zídku" - V realizaci
oprava lanových herních prvků na hřišti Bieblova - Před uzavřením

 

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Chybně zaparkované vozidlo

Žádost o prověření zaparkovaného vozidla u provozovny Alza na ulici Nedvědova - u přípojné  cesty z ulice
Velkomoravská. Vozidlo má údajně propadenou STK. Prověření zda auto netvoří překážku.

2 Úprava Zeleně

Požadavek na úpravu keřů na ulici Jánského v parčíku vedle obchodního domu Albert. Keře zasahují
nepříjemně do prostor chodníků.

3 Zavedení tramvaje U

Požadavek na znovu zavedení tramvajového spoje U.

4 Údržba chodníků v zimním období

Chodníky v celé městské části Povel nejsou nyní v zimním období dostatečně udržovány. Na chodnících je
námraza a hrozí nebezpečí uklouznutí. Zejména je potřeba chodníky ošetřit proti námraze před podchodem na
tramvajovou zastávku a před chráněnou dílnou  Heyrovského 421/35. 

5 Svoz papíru

Požadavek na prověření vyprazdňování kontejnerů s papírem na sídlištích v celé městské části Povel.
Kontejnery by se měly vysypávat vždy v úterý a v pátek a však nyní se tak děje jen jednou týdně ve středu.

6 Vysoká populace holubů

Žádáme o zakročení proti vysoké populaci holubů na Povlu. Holubí populace znečišťuje soukromý i veřejný
majetek.

08 Obecné informace

Byl vznesen dotaz, zda bude se zprovozněním tramvajové trati k zast. U Kapličky také zpevněna pěšina vedoucí
k této zastávce z ul. Jeremiášovy za prodejnou Billa. Vzhledem k docházce k nové zastávce je KMČ
přesvědčena, že se zvýší pohyb pěších touto pěšinou.
Tento problém se již řešil V zápisu č. 2 ze dne 8. 2. 2022 a proto jej nedáváme dále jako požadavek.  Vyjádření
k tomuto tématu bylo následující:
Lokalita byla prověřena při místním šetření a byla pořízena fotodokumentace. Skutečnost, že zkratka je
využívána jako propojení hlavních spádových chodníků s dlážděným krytem je nepopiratelný, nicméně v rámci
dopravní obslužnosti se bude vždy jednat o alternativu delších, v současné době komfortnějších pěších tras.
Pěšinka je vyšlapána i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SMOl. V trase pěšinky se nachází alej
vzrostlých stromů, které brání vybudování chodníku s ohledem na šířku městského pozemku (podél parkoviště a
zdi budovy BILLA). Odbor dopravy a územního rozvoje se zabývá prioritně údržbou a opravami stávajících
komunikací ve vlastnictví statutárního města Olomouce, tudíž vybudování nového chodníku nemůže být za



současných podmínek realizováno z prostředků našeho odboru.
 
Pan Mgr. David Novák, který měl dříve ve správě facebookové stránky KMČ Povel předal spravování stránek 
panu Čevorovi, členovi KMČ. Nového správce si komise odhlasovala.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
 
Jednání bylo ukončeno v 19.30. Příští jednání KMČ proběhne v 18.00 dne 10. 1. 2023 v DDM.KMČ přeje
šťastně prožité svátky vánoční a úspěšný vstup do nového roku 2023! 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 14. 12. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Zuzana Martynková DiS.

Zapsal/a:
Ing. Zuzana Martynková DiS.

Ověřil/a:
Jan Jančík


