
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 1 / 2023 10. 01. 2023 / 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: p. Spáčil (MPOL)
Milán Papežík

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
10.1.2023 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:
Program jednání je schválen dle návrhu.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Dotaz na zástupce MPO a PČR na zaparkované auto na ulici Jánského 12- dlouhodobě stojící auto a žádost o
prověření zaparkovaného vozidla u provozovny Alza na ulici Nedvědova u přípojné cesty z ulice Velkomoravská
- informace o prověření těchto dotazů z minulého jednání. Již byla sjednána náprava.

03 Vystoupení hostů

Pan Milán Papežík vystoupil jako uchazeč o místo člena v KMČ č. 20 Povel.  Seznamil nás se svojí dosavadní
prací pro  občany mětské části Povel a se svými možnými přínosy pro komisi. O přijetí tohoto dalšího člena
bude komise hlasovat 14.2.2023

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Chybně zaparkované vozidlo - Před uzavřením
Úprava Zeleně - V realizaci
Zavedení tramvaje U - Vyřešené
Údržba chodníků v zimním období - Vyřešené
Svoz papíru - Před uzavřením
Vysoká populace holubů - Předáno
Starší požadavky
Zápis č. 7/2022 ze dne 09. 08. 2022: Dětské hřiště Heyrovského č.o. 2 - 4. - V realizaci
Zápis č. 7/2022 ze dne 09. 08. 2022: Úprava intervalu zelené na přechodu v křiž.



Velkomoravská-Schweitzerova, rameno "od Hotelového domu do sídliště" - Vyřešené
Zápis č. 7/2022 ze dne 09. 08. 2022: Zastávka Hotelový dům - Předáno
Zápis č. 7/2022 ze dne 09. 08. 2022: Výtluk v novém asfaltu Kischova 2 - Před uzavřením
Zápis č. 8/2022 ze dne 13. 09. 2022: Obnovení vodorovného DZ Kpt. Jaroše - Před uzavřením
Zápis č. 8/2022 ze dne 13. 09. 2022: Úprava zeleně (keřů) u Jeremiášovy 14 - V realizaci
Zápis č. 8/2022 ze dne 13. 09. 2022: Odstranění dvou laviček z pěší zóny Nedvědova u plotu MŠ Bieblova -
Vyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 13. 09. 2022: Umístění laviček k dětskému hřišti u MŠ Bieblova - V realizaci
Zápis č. 8/2022 ze dne 13. 09. 2022: Pravidelná kontrola hmotnosti tranzitní kamionové dopravy na
Velkomoravské ul. - Před uzavřením
Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 10. 2022: Úklid nepořádku u sochy Dětské hry na Janského - Předáno
Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 10. 2022: Úklid chodníku pod Brněnskou ulicí (mezi podchody) - Předáno
Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 10. 2022: Bříza u lékárny Janského - V realizaci
Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 10. 2022: Oprava laviček vedle lékárny na ul. Janského 26 - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 10. 2022: Přemístění laviček na dětském hřišti za vchodem ul. Nedvědova 1 "na
zídku" - V realizaci
Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 10. 2022: oprava lanových herních prvků na hřišti Bieblova - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

KMČ projednávala zaslané podněty občanů.
Podněty občana J.L. z ulice Schweitzerova byly po zaslání do e-mailové schránky komise občanem předneseny
i na jednání a byly následující:
1.Upravit osvětlení křižovatky ulic Velkomoravská a Schweitzerova.
Vyjádření komise: Silnice Velkomoravská je ve správě ŘSD, silnice má předepsanou intenzitu osvětlení. Je to
tak od roku 1980.
2.Umožnit, ve veřejném zájmu, parkování na parkovištích velkoprodejen Lidl pro širší veřejnost, nejen pro jejich
zákazníky.
Vyjádření komise:  Parkování s Lidlem za město hormadně  bohužel sjednat nelze. Občanovi byla přednesena
parkovací politika města Olomouce, která je nyní k realizaci a která by měla problémy s parkováním občanů v
celém městě řešit a zlepšit. S Lidlem jednat jedině jako osoba sama za sebe.
 
3. Zprovoznit ulici Polskou tak, aby se z ní dalo odbočit nejen do centra, ale i vlevo na ulici Brněnská, ve směru
na Prostějov.
Vyjádření komise:  Občanovi byly vysvětleny všechny aspekty toho, proč bohužel realizace takové úpravy v
uvedené lokalitě není možná.
 
4. Třídění odpadu - sběrné dvory - bylo vyjasněno, že vždy se daný odpad dováží do sběrného dvora, který je k
tomu určen. Nelze ve sběrném dvoře přijmout odpad, který tam nenáleží.
 
Podnět občana J.V. z ulice Schweitzerova byl zaslán do e-mailové schránky komise. Jednalo se o přemnožení
hlodavců v kóji u kontejnerů naproti ulice Schweitzerova 56.
Vyjádření komise:  Řešení je důsledné dodržování zavírání kontejnerů od občanů. Snahu uvědomit si, jak je tato
součinnost každého občana důležitá, chceme podpořit návrhem na TSMO, aby na kontejnery přidali výrazné
označení, kde uzavření kontejnerů bude občanům připomínáno. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Oprava podchodu na ulici Pionýrská

KMČ vznáší dotaz, kdy bude provedena oprava podchodu na ulici Pionýrská a zda budou součástí rekonstrukce
i prvky zabraňující průjezd podchodem pro cyklisty a koloběžky. Již několikrát se u tohoto podchodu (nebo
přímo v něm) stala nehoda, kdy cyklista/koloběžka srazil chodce a tak doplnění o prvky, které rychlý průjezd
podchodem budou zamezovat, je více než potřebné. Pokud se s těmito prvky v plánech nyní nepočítá, prosíme
o jejich doplnění.

2 Výměna dopravní značky



KMČ požaduje na výjezdu z ulice Heleny Malířové vyměnit dopravní značku zákaz vjezdu všech vozidel  -
značka B2 - již je vybledlá.

3 Doplnění zeleně škola Heyrovského

KMČ požaduje po opravách parovodu podél školy Heyrovské doplnit zeleň.  

4 Požadavek na prioritní zajištění zimního úklidu u zdravotnického zařízení na ulici Janského.

KMČ žádáme změnu priority v operačním plánu týkající se Janského ulice. Vzhledem k vyššímu výskytu osob a
i osob s omezenou hybností by tyto prostory měly být prioritně udržovány a uklízeny - lehce zde mohou
například uklouznout na mokrém listí, sněhu apod. lidé s omezenou hybností, kdy u zdravotního střediska se
předpokládá vyšší výskyt  lidí s nějakým omezením a tedy náchylnější na úraz díky neudržování chodníků atd. 

5 Označení kontejnerů na sídlištích - celá OL

KMČ vznáší návrh. Již několikrát jsme řešili s občany problematiku přemnožení hlodavců u kontejnerů v celé
městské části Povel. Tento problém řeší určitě každá městská část. Toto přemnožení je také v důsledku toho,
že kontejnery zůstávají často otevřené. Nezavírání  kontejnerů je věc každého občana. Mimo deratizaci, která
řeší problém jen na nějaký čas, není jiná možnost zlepšení než že občané budou po vyhození odpadu zavírat
popelnice. Snahu nezapomínat na to chceme podpořit nápadem, že by se na kontejnery umístilo oznámení/
připomínka (nálepka nebo něco podobného) kde by bylo uvedeno, ať občan nezapomene zavřít kontejner a
nedává tak příležitost hlodavcům se ubytovat na jejich sídlišti - nebo podobné oznámení. Je zapotřebí také
ukládat odpad do nádob, k tomu určených. Pokud občané věší zbytky potravin v sáčcích na kontejnery či
ohrádky, podporují množení hlodavců.

08 Obecné informace

Bylo hlasováno o doplnění členů KMČ o uchazeče - hosté minulého jendání Ing. Pachta a paní Žůrková.
Hlasování o přijetí Ing. Víta Pachty jako člena KMČ:
Pro: 0, proti: 8, zdržel se: 0 - Ing. Pachta nebyl přijat jako člen KMČ Povel
Hlasování o přijetí pí Dagmar Žůrkové jako člena KMČ:
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 - Pí Žůrková byla  přijata jako člen KMČ Povel
Jednání bylo ukončeno v 19.30. Příští jednání KMČ proběhne v 18.00 dne 14. 2. 2023 v DDM.
 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 1 / 2023

Datum schválení zápisu: 12. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Zuzana Martynková DiS.

Zapsal/a:
Ing. Zuzana Martynková DiS.

Ověřil/a:
Jan Jančík


