
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 2 / 2023 14. 02. 2023 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Johana Dostálová

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze
Předseda Komise městské části č. 20 Olomouc - Povel (dále jen KMČ) svolal jednání na 18:00 hodin
dne14.2.2023 v DDM na adrese Janského 1.Komise je usnášeníschopná, nadpoloviční většina všech členů
nutnápro 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: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR
Nebyly žádné nové dotazy.

3 Vystoupení hostů
Občané nás seznámili se svými podněty.

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Oprava podchodu na ulici Pionýrská - Před uzavřením
Výměna dopravní značky - Vyřešené
Doplnění zeleně škola Heyrovského - Vyřešené
Požadavek na prioritní zajištění zimního úklidu u zdravotnického zařízení na ulici Janského. - Předáno
Označení kontejnerů na sídlištích - celá OL - Předáno
Starší požadavky
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



Zápis č. 10/2022 ze dne 13. 12. 2022: Chybně zaparkované vozidlo - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 13. 12. 2022: Úprava Zeleně - V realizaci
Zápis č. 10/2022 ze dne 13. 12. 2022: Zavedení tramvaje U - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 13. 12. 2022: Údržba chodníků v zimním období - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 13. 12. 2022: Svoz papíru - Před uzavřením
Zápis č. 10/2022 ze dne 13. 12. 2022: Vysoká populace holubů - Předáno

5 Projednávané záležitosti
Projednání návrhu občana pana Z.K., ulice Jeremiášova ohledně možnosti umístění ping-pongového stolu do
prostoru mezi ulicemi Jeremiášova a Schwietzerova. Členové komise se shodli na tom, že provozování tohoto
sportu se více hodí do vnitřních prostor a že umístění stolu ve venkovním prostředí by přilákalo některé občany
spíše k využívání ho pro nežádoucí scházení se a požívání omamných látek a vytváření nežádoucího hluku pro
místní obyvatele. V předešlých letech již na Povelu také stoly byly a vždy byly poničeny a sloužily k negativním
účelům než sportu - pro ten nebyly využívány skoro nikdy. Občan byl následně s názorem komise vyrozuměn. 
 
Host, slečna Johana Dostálová (studentka architektury), nás požádala o spolupráci v rámci vytváření své
diplomové práce. Jedná se o projekty, které by mohly mít kladný přínos pro občany městské části Povel. Komise
jí přislíbila pomoc s propagací v rámci svých možností. Pokud komise shledá, že je to v její pravomoci, bude
sdílet potřebný obsah k projektům slečny Dostálové na facebookových stránkách KMČ Povel - vždy po
odsouhlasení členů komise.
 
Bylo hlasováno o doplnění členů KMČ o uchazeče - host minulého jednání pan Milán Papežík
Hlasování o přijetí pana Milána Papežíka jako člena KMČ:
Pro: 0, proti: 7, zdržel se: 2 - pan Milán Papežík nebyl přijat jako člen KMČ Povel.
 
 
Komise projednávala žádost o členství dalšího uchazeče na základě zaslaného motivačního dopisu a
životopisu. Všichni členové se shodli na tom, že na další jednání uchazeče pozvou a až po osobním setkání se
bude hlasovat o přijetí.
 
Doplnění požadavku z minulého jednání ohledně označení kontejnerů na sídlištích - celá OL a problematiky s
hlodavci. Tento požadavek doplníme o žádost o podpoření odstranění tohoto problému formou osvěty -
vytvoření a uveřejnění nějakého článku na téma třídění odpadů, vyhodnocení a sběru kuchyňského odpadu.
Dále pak vytvoření nějakého materiálu a jeho uveřejnění na facebookových stránkách KMČ, který by motivoval
občany ke třídění odpadu a řádnému zavírání kontejnerů a předcházení tak nežádoucímu množení se potkanů v
prostorách kontejnerů. 
 
Budou urgovány zatím nevyřešené požadavky z předchozích zápisů dle domluvy se členy komise.
 
 

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
Členové KMČ probrali zaslanou žádost o sdělení stanoviska k nájmu nebo pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví
města Olomouce. Žádné výhrady ani připomínky k tomuto dokumentu neměli.
 

7 Nové požadavky

1 Oprava prvků dětských hřišť a sportovišť

KMČ žádá o opravu dětských hřišť a sportovišť dle příloh.

2 Vytvoření chodníku

Občan vznesl dotaz na vytvoření chodníku v prostorách za Billou na ulici Jeremiášova. Dotaz na vytvoření pěší
zóny v této oblasti byl již dříve a bylo sděleno, že toto není možné, protože pozemky nepatří městu. Občan si dal
práci a tyto informace si zjišťoval a dle doložených podkladů z jeho strany je možné, že se situace s pozemky
změnila - viz příloha.

Žádáme o znovu prověření možnosti vytvoření pěší zóny.

Žádáme také o zajišťování pravidelného úklidu těchto prostor.

3 Obnovení autobusového spoje č. 111

Žádáme o prověření možnosti obnovy autobusového spojení č.111 - trasa Povel - Svatý Kopeček.



Prosíme o obnovení alespoň o víkendy a v sezónu. 

4 Zajištění dopravní obslužnosti Povel-Aquapark

Žádáme o zajištění dopravní obslužnosti k aquaparku pro obyvatele sídlišť na Povelu a Nových Sadech.

5 Vybudování pískoviště Kirschova ulice

Žádáme o prověření možnosti  vybudování pískoviště ve vnitrobloku při ulici Kischova a popřípadě jeho realizaci
dle přílohy.

Děkuji.

8 Obecné informace
Jednání bylo ukončeno v 19.30. Příští jednání KMČ proběhne v 18.00 dne 14. 3. 2023 v DDM.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 2 / 2023

Datum schválení zápisu: 21. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Zuzana Martynková DiS.

Zapsal/a:
Ing. Zuzana Martynková DiS.

Ověřil/a:
Jan Jančík


