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                                            ZÁPIS 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

                                  konané dne 10.6.2015 

 
Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Mgr. Zdeněk Letocha, Pavla Trhlíková, Ing. arch. Tomáš   

                Pejpek, Ing. Miroslav Tichý, Helena Michalcová, Jiří Tuška   

Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová 

 

Hosté: strážník MP – pan Denis Kalus 

 

Komise se sešla v počtu 7 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení 

schopná.  

 

 

1) Na základě stížnosti občanů na neřešenou problematiku parkování mimo řádné vjezdy 

na Selském náměstí (pohledově levá strana před kostelem), předává komise  podnět 

strážníkům Městské policie k prověření oprávnění stání a parkování vozidel na ostatní 

ploše a veřejné zeleni. 

 

2) Předseda komise zjistí možnost obnovení veřejné zeleně před kostelem na odboru 

životního prostředí. 

 

3) Na základě podnětu bude řešen požadavek na ořez zeleně bránící ve výhledu při 

výjezdu z následujících ulic v naší městské části: při výjezdu z ulice Na Luhu             

na Chválkovickou (pohledově vlevo) a dále dle přiložené mapky, na které jsou 

vyznačeny keře a jiná zeleň bránící ve výhledu při výjezdu ( viz příloha).  

  

4) Členové komise souhlasí s termínem schůze KMČ v měsíci červenci dle zadaného 

harmonogramu schůzí. Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

5) Komise se seznámila s plánem prací TSMO na měsíc červen pro naši městskou část, 

harmonogram prací bude vyvěšen ve vývěskách KMČ. 

 

6) Komise souhlasí s vydáním dalšího čísla Chválkovického hlasatele v měsíci červenci    

a s navýšením počtu tisku na 300 výtisků. Tiskem bude pověřena spol. Exa Print - 

Design s.r.o. za předjednanou cenovou nabídku v počtu 300ks. 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 

7) Předseda informoval přítomné o rozšíření Integrovaného dopravního systému o další 

tratě. Informace budou vyvěšeny ve vývěskách KMČ.  

 

8) Komisi byl předložen k vyjádření návrh investora Revitalizace Brownfields 

Pavlovická na zřízení vjezdu do areálu nákupního centra před křižovatkou Pavlovická 

– Roháče z Dubé. Komise nesouhlasí se zřízením navrhovaného vjezdu do areálu před 

křižovatkou Pavlovická – Roháče z Dubé a žádá odbor dopravy MMOl o prověření    

a posouzení prostorového řešení křižovatky adekvátně jejímu dopravnímu významu 

v navrhovaném napojení na východní tangentu.  
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Navrhované řešení neodpovídá dopravnímu významu křižovatky, dle názoru komise je 

nedostatečná délka řadících pruhů před křižovatkou a nedostatečný poloměr oblouků 

při odbočování vpravo pro kamiony ve směru ven z města. Nesoulad s územním 

plánem je zřejmý zejména v řešení nároží v křižovatce. V územním plánu je vymezené 

velké veřejné prostranství a je zde uvedeno rozvíjet plochu 09/089P pro silniční 

dopravu (základní komunikační síť města) formou propojení ulice Pavlovické s ulicí    

U Panelárny, včetně křižovatky a napojení na okolní ulice (DS-06). 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 

Příští jednání komise se uskuteční dne 8.7.2015 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,  ul. Maxima 

Gorkého 39, Olomouc. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha 

Předseda: PhDr. Bohumil Šíp 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač 

2) MPO - III.odd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Příloha: mapka s vyznačenými keři a jinou zelení bránící ve výhledu při výjezdu 

 

 


