
ZÁPIS 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 7. 9. 2016 

 

 
Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Mgr. Zdeněk Letocha, Jiří Tuška, Ing. arch. Tomáš  Pejpek,         

                Ing. Miroslav Tichý, Pavla Truhlíková, Bc. Vojtěch Pikal                  

Omluveni:, Helena Michalcová 

Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová  

 

 

Hosté: Kalus Denis, strážník MP 

 

 

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

schopná.  

 

 

1) Podnět strážníkům Městské policie k prověření oprávnění stání a parkování vozidel         

na ostatní ploše a veřejné zeleni mimo řádné vjezdy na Selském náměstí (pohledově 

levá strana před kostelem) – zůstává v řešení. 

 

2) Ve spolupráci KMČ, T. J. Sokola Olomouc – Chválkovice a SDH Chválkovice 

proběhne 27.10.2016 od 18:15 hodin každoroční lampiónový průvod. O součinnost při 

zajištění bezpečnosti během přesunu k pomníku na Selské nám. žádáme MP Olomouc. 

 

3) Předseda informoval o společné schůzce s předsedou vlády a s vedením města 

k plánované výstavbě východní tangenty.  

 

4) Novým členem komise se stává na základě rozhodnutí RMO Bc. Vojtěch Pikal             

( Občané pro Olomouc).  

5) KMČ žádá o posouzení a provedení bezbariérových úprav autobusové zastávky 

u Domova důchodců  linky č. 11 ve směru na Kopeček a souhlasí s provedením změny 

názvu ze stávajícího názvu  „Domov důchodců“ na „Domov seniorů“.                            

Pro: 6,  proti: 0, Zdržel se: 1 

6) KMČ souhlasí s návrhem na zadání dopravního  řešení v křížení ulice Chválkovické 

a ulice Kubatova a s finanční spoluúčastí komise do 35.000 Kč.                                   

Pro: 6,  proti: 0, Zdržel se: 1 

7) KMČ žádá o prověření podnětu nepovolovat výstavbu tzv. „plynových kapliček“ 

při výměně plynového potrubí v lokalitě KMČ. Pro: 6,  proti: 0, Zdržel se: 1 

 

 



 

 

 

8) Komise žádá OŽP a TSMO o zadání vyčištění chodníků dle přiložené dokumentace 

v příloze. 

9) Komise žádá OŽP o sdělení, zda a kde bude nahrazena výsadba za vyvrácené stromy 

při letní kalamitě.  

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:15 hodin. 

Další jednání komise se uskuteční dne 12.10.2016 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,  

ul. Maxima Gorkého 39, Olomouc. 

 

Příloha: dokumentace k vyčištění chodníků 

 

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha 

Předseda: PhDr. Bohumil Šíp 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl - OVVI – Bc. Horňáková 

2) MPO - III.odd. 
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Očištění chodníků na plnou šířku 

Všechny chodníky v parčíku na Selském náměstí u zastávky Na rohu včetně zastávky MHD. Místo 

působí zanedbaně a přitom je hlavním vstupem do čtvrti z Chválkovické ulice! Místy je problém projít 

ve dvou vedle sebe, zastávka je rovněž zarostlá! 
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Chodník na Chválkovické ulici mezi křižovatkami ulic Chválkovická x Šubova a Chválkovická x 

Kubatova, zejména úsek mimo obytnou zástavbu (nyní ani není možné po něm jít ve dvou vedle 

sebe!).  
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Chodník na Selském náměstí šikmo naproti kostela, místo působí zanedbaně, viz fotky.

 

 

 

Chodník navazující na Selské náměstí mezi křižovatkou ulic Na Trávníku x Švabinského a Domovem 

seniorů Pohoda (kvůli zarostlému chodníku chodí pejskaři a chodci vůbec po cyklostezce a dochází 

k nebezpečným kolizním situacím s cykllisty a bruslaři, úsek je dosti frekventován!) 
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Chodníků na vyčištění ve Chválkovicích je daleko více, uvádíme ty nejkřiklavější případy, na které si 

místní občané nejvíce stěžují.  

V kontrastu s tím je příjemné projíždět např. sousedními Samotiškami (samostatná obec, která se 

odtrhla od Olomouce v roce 1993), kde jsou chodníky čisté, bez vegetace a evidentně udržované… 

Ořez keřů na výšku max. 80 cm 

V parčíku na Selském náměstí po celé délce u zastávky Na rohu kvůli bezpečnosti procházejících, 

zejména dětí na výšku max. 80 cm. 
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V ulici Na Zákopě před domy č. 94 a 92 před křižovatkou z důvodu bezpečnosti dopravy v křižovatce, 

dochází ke kolizním situacím cyklistů projíždějícím oběma směry i cyklistů s auty!

 

Osamělý keř v křižovatce ulic Chválkovická a Kubatova v travnatém pruhu mezi chodníkem a silnicí 

z důvodu bezpečnosti dopravy (keř částečně  kryje výhled od Olomouce řidiči osobního auta a 

osobám přecházejícím křižovatku!)

 

 

Zvážit vykácení borovice u křižovatky ulic 

Chválkovická a Kubatova 

Viz fotky, místní zemědělci si opakovaně stěžují, že je obtížný výhled a tím pádem problematický 

výjezd zemědělské techniky od polí a luk od Černovírského lesa a žádají její vykácení. Borovice 

poněkud znepřehledňuje situaci i pro cyklisty a bruslaře přejíždějící od Černovírského lesa do 

Chválkovic. 
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