
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 3 / 2023 14. 03. 2023 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Romana Spáčilová
p. Spáčil (MPOL)
 pprap. Horák (Policie ČR)

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze
Předseda Komise městské části č. 20 Olomouc - Povel (dále jen KMČ) svolal jednání na 18:00 hodin
dne14.3.2023 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: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR
 

KMČ vznesla dotaz na PČR a MPO jaké má zkušenosti s mírou incidentů u Hotelového domu na ulici
Velkomoravská a u ubytování pro matky s dětmi na ulici Holečkova - kdy bylo potřeba jejich zásahu nebo byli
přivoláni sousedními obytnými jednotkami nebo jim přišla na tuto lokalitu stížnost apod. Tento dotaz byl vznesen
v kontextu zaslaných dopisů od některých SVJ, kde byly vysloveny obavy, týkající se možného nárůstu
nežádoucího chování budoucích obyvatelů, nebo jejich návštěv, v bytových jednotkách, které budou poskytnuty
potřebným spoluobčanům v bytovém domě, který bude vystavěn na ulici Janského. Pracovník MPO uvedl, že za
dobu své praxe 13ti let řešil v těchto oblastech snad jen dva incidenty, které jdou srovnat s jakýmkoliv jiným
incidentem na běžném sídlišti. Takto shodně na dotaz bylo odpovězeno i ze strany PČR.

Nelze tedy říci, že ze zkušenosti s obdobnými formáty bydlení pro potřebné by bylo nutné se nějak výrazně
obávat vysokého nárůstu případů, které by bylo potřeba řešit zásahem MPO.

KMČ žádá o prověření dodržování času vymezeného pro zásobování u zařízení, kde zásobování zajíždí na ulici
Nedvědova u pěší zóny u Zenitu. Ne vždy tam jezdí jen zásobování, ale i auta, které zásobování nevezou. Velmi
často se pěší zóna narušuje. Zejména pak u  místní vinotéky a obchodu barvy a laky.
Dále žádáme na ulici Heyrovského také prověřit v brzkých ranních hodinách, zda pěší zónu opakovaně



nevyužívají auta zásobování stánku s pečivem na ulici Janského.

3 Vystoupení hostů
Pí Spáčilová vystoupila jako uchazeč o místo člena v KMČ č. 20 Povel. Všechny členy komise obeznámila se
svým možným přínosem pro KMČ. Proběhla diskuze se členy, kdy se doptávali  uchazečky na vše potřebné.  O
možném přijetí  bude KMČ hlasovat na příštím jednání.
Byly vzneseny podněty občanů.

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu

Oprava prvků dětských hřišť a sportovišť - V realizaci
Vytvoření chodníku - Vyřešené - Bude postoupeno do systému DIP k možné realizaci.
Obnovení autobusového spoje č. 111 - Vyřešené - Zatím není možné  s ohledem na ekonomické možnosti
města a navazující střednědobý výhled 2022-2024 uvažovat o rozšíření MHD.
Zajištění dopravní obslužnosti Povel-Aquapark - Vyřešené - Zatím není možné  s ohledem na ekonomické
možnosti města a navazující střednědobý výhled 2022-2024 uvažovat o rozšíření MHD.
Vybudování pískoviště Kirschova ulice - V realizaci

Starší požadavky

Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 10. 2022: Úklid nepořádku u sochy Dětské hry na Janského - Vyřešené - Úklid
probíhá průběžně, dle namátkových kontrol nebyl v daném místě zjištěn nepořádek.
Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 10. 2022: Úklid chodníku pod Brněnskou ulicí (mezi podchody) - Vyřešené  - Úklid
proveden.
Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 10. 2022: Bříza u lékárny Janského - Před uzavřením
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 - Vyřešené
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 - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 13. 12. 2022: Vysoká populace holubů - Předáno
Zápis č. 1/2023 ze dne 10. 01. 2023: Oprava podchodu na ulici Pionýrská - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 10. 01. 2023: Výměna dopravní značky - Vyřešené
Zápis č. 1/2023 ze dne 10. 01. 2023: Doplnění zeleně škola Heyrovského - Vyřešené
Zápis č. 1/2023 ze dne 10. 01. 2023: Požadavek na prioritní zajištění zimního úklidu u zdravotnického zařízení
na ulici Janského. - Vyřešené - Napraveno. Chodníky jsou zařazeny do III. pořadí důležitosti, tzn. ošetření od
ukončení spadu sněhu nebo mrznoucího mrholení do 48 hodin s tím, že pokud by došlo k většímu spadu sněhu
a kapacity TSMO, a.s. nebudou dostačující, bude nutno u některých chodníků, kde se nejedná o páteřní
komunikace a chodníky pro přístup k MHD, případně důležitým institucím dobu ošetření prodloužit na 72 hodin.
Přednostně jsou ošetřeny autobusové zastávky MHD a dále chodníky u MŠ a ZŠ. Dále jsou přednostně
udržovány chodníky kolem veřejných institucí a domů zaměřených na zdravotně postižené občany a seniory.
Zápis č. 1/2023 ze dne 10. 01. 2023: Označení kontejnerů na sídlištích - celá OL - Vyřešené - Částečně
proběhla osvěta týkající se třídění gastro odpadu.

5 Projednávané záležitosti
Vybudování ,,sociálního,, bydlení na ulici Janského. 
KMČ obdržela písemné nesouhlasy od 5ti SVJ - od jejich zástupců. Bohužel součástí nesouhlasů nebylo
rozhodnutí z nějakých jednání SVJ nebo podepsaná petice, takže nelze reálně zhodnotit o jakém počtu
spoluobčanů se hovoří. V těchto nesouhlasech byly projeveny zejména obavy o možné zvýšení míry
nežádoucích incidentů, které by mohly narušovat život okolních spoluobčanů nebo jej dokonce ohrožovat a
snížit tak úroveň a bezpečnost života místních občanů. KMČ vznesla dotaz na zástupce PČR a MPO, na jejich
zkušenosti s obdobnými, již fungujícími nedalekými zařízeními - vyjádření k tomuto je v bodě č.2.  V roce 2021
dne 14.12.2021 byli členové KMČ na svém jednání informováni se záměrem o projektu vybudování tohoto ,,
Dostupné bydlení Brněnská-Janského" na městských pozemcích v křiž. ulic Janského a Heyrovského, pod
Brněnskou ulicí. V rámci plánované výstavby bude realizováno 9 sociálních bytů, 20 dostupných bytů a 14
ubytovacích jednotek pro matky s dětmi.Členům KMČ byly tehdy zodpovězeny dotazy, nezazněly žádné
připomínky. Je zaevidováno v zápise č. 50/2021.  Tyto obavy spoluobčanů KMČ nyní znova projednala a
prodiskutovala s příslušným odborem. Projekt byl pečlivě projednán na všech potřebných místech, aby se
prověřila všechna možná rizika, která by mohla místním občanům snížit úroveň života. Nebylo zjištěno nic
zásadního.Toto ubytování bude poskytováno pod záštitou města a bude mít nastavená přesná pravidla, která
umožní zájemcům bydlet v těchto určených bytech. Porušení těchto pravidel by pak vedlo ke zrušení nájemní



smlouvy.  S ohledem na fakt, že město chce pro všechny své občany vytvářet komfortní prostředí pro život a
bydlení, bude díky nastaveným pravidlům mít možnost operativně eliminovat případné vzniklé negativní dopady
na okolí, pokud bude nějaký nájemce problematický apod.  KMČ obvykle řeší již vzniklé situace a zadává
požadavky k jejich nápravě. V tuto chvíli požadavek na nápravu s těchto zaslaných podnětů nevyplývá a tak jej
nyní bereme na vědomí a budeme situaci nadále pečlivě sledovat. V případě potřeby zodpovědět nějaké další
dotazy, lze využít e-mail KMČ nebo se obrátit přímo na magistrát města, který poskytne potřebnou zpětnou
vazbu.
 
 
Vybudování chodníku zápis č. 2/2023
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. - bylo vzneseno na jednání dne
14.2.2023.
Řešení:
Po kladném projednání s Odborem strategického rozvoje - útvarem hlavního architekta MMOl může KMČ
požadavek na vybudování chodníku zaevidovat do DIP (dlouhodobého investičního plánu). Z tohoto registru se
každoročně vybírají akce do plánu Odboru investic MMOl.

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
Rozšíření vyhlášky o používání zábavní pyrotechniky: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2020, o zákazu
používání zábavní pyrotechniky na území části města Svatý Kopeček.
KMČ bohužel nestihla prodiskutovat tuto vyhlášku na svém únorovém jednání z důvodu časového omezení
jednání.
Nyní bylo projednáno.
Hlasovalo se o rozšíření vyhlášky na městkou část Povel.
Pro:5 Proti: 4 Zdržel se: 0
KMČ žádá o rozšíření této vyhlášky i pro městkou část č. 20 Povel.

7 Nové požadavky

1 Provést úklid na vyústění ulice Polské a Velkomoravské

KMČ žádá o provedení úklidu na vyústění ulice Polské a Velkomoravské - u občasné zastávky MHD.

2 Úklid podchodu Fakultní nemocnice a Pionýrská

KMČ žádá o úklid podchodu Fakultní nemocnice a Pionýrská - zejména pak odstranění nafoukaného listí, které
v podchodu je. 

3 Oprava silnice

Občanka  R.S., ulice Kischova dává podnět k opravě silnice u sloupu č. 11400 - přechod. 

4 Odstranění pařezů

KMČ žádá o odstranění pařezů po vykácení stromů na ulici Lužická.

5 Kontrola zapravení výkopů optického vedení

KMČ žádá o kontrolu zapravení loňských výkopů pro optické vedení na území našeho sídliště. V některých
místech nedošlo u rozkopaných ploch k uvedení do původního stavu

8 Obecné informace
Jednání bylo ukončeno v 19.30. Příští jednání KMČ proběhne v 18.00 dne 11. 4. 2023 v DDM



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 3 / 2023

Datum schválení zápisu: 16. 03. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Zuzana Martynková DiS.

Zapsal/a:
Ing. Zuzana Martynková DiS.

Ověřil/a:
Jan Jančík


