ZÁPIS č. 2
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 8. 2. 2017
Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Mgr. Zdeněk Letocha, , Pavla Trhlíková, Ing. arch. Tomáš
Pejpek, Jiří Tuška,
Omluveni:, Helena Michalcová, Bc. Vojtěch Pikal, Ing. Miroslav Tichý,
Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová
Hosté: MP Olomouc, Ing. arch. L. Blažek, manželé Čapkovi, paní Škurková
Komise se sešla v počtu 5 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení
schopná.

1) Manželé Čapkovi seznámili členy komise s podněty:
- na výsadbu keřů v části zatravněného městského pozemku Selské nám. – ulice
Pastoušky (u pomníku V. Švestky), kde dochází ke zkracování si cesty chodci,
tráva je sešlapaná a poničená. Podnět již byl dle paní Čapkové konzultován na
OŽP MMOl s paní Ing. Štěpánkovou. Komise doporučuje řešení dle návrhu OŽP
MMOl,
- na předláždění ulice Pastoušky – komise prověří faktický stav dlažby a násl. zadá
vyčíslení nákladů na předláždění.
2) Paní Škurková informovala členy komise o chybějících plombách na plynoměrech
v ulici Na Zákopě, které byly v loňském roce rekonstruovány a dále o schránkách
plynoměrů, které se nedají trvale uzamykat. Tutu záležitost musí vlastníci plynoměrů
projednat s vlastníkem infrastruktury (společností innogy?), komisi tato záležitost
nepřísluší.
3) Ing. Arch. Blažek informoval členy komise o dokončené studii prostoru před
kostelem na Selském náměstí, po obdržení zbývajících vyjádření může být studie
předložena na OI se žádostí o vypracování projektu.
4) Komise se shodla na dodláždění části ulice Na Zákopě (směrem k Selskému náměstí)
po dokončení výměny plynových přípojek.
5) Předseda komise seznámil přítomné s písemnou odpovědí Ing. Fazekaše z odboru
stavebního, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací, k podnětu naší komise
na prověření stavby účelové komunikace v ulici Fr. Hofšnajdra.

6) Předseda informoval členy komise o schůzce se starostou Samotišek a předsedů KMČ
Radíkov, Lošov, Kopeček a Droždín, na které se dohodli na společném postupu při
žádosti o zachování stávající komunikace Samotíšky – Chválkovice v rámci plánované
výstavby východní tangenty. Předseda komise požádá o schůzku ředitele ŘSD správy
Olomouc k variantě zachování stávající komunikace Samotíšky – Chválkovice v rámci
plánované výstavby východní tangenty.
7) Komise navrhuje na základě požadavku odd. KMČ a DP OVVI pojmenování nové
ulice v k. ú. Chválkovice s napojením na ulici Železniční názvem ulice „Za kolejemi“ .
8) Komise žádá OKR MMOl a majetkoprávní odbor o řešení situace severní cyklotrasy
(Gorkého - Sladovní - panelová cesta podél šternberské trati - U Podjezdu) napojující
Pavlovičky, Chválkovice, Samotíšky a výhledově Týneček ve směru na centrum
a severní část Olomouce pavlovickým podjezdem. Trasa je obsažená v cyklogenerelu
(aktualizace 2013) i v územním plánu, avšak byla přerušena v r. 2016 realizací
oplocení pozemků 114/7 a 79/1 v k.ú Pavlovičky. Požadujeme urychleně zajistit
aktualizací ÚPD a ÚPP náhradní trasu a bezodkladně zajistit její existenci i majetkově,
nebo zajistit funkčnost původní trasy dohodou s vlastníkem pozemků. (Pozn. - stavba
oplocení byla schválena stavebním úřadem před nabytím platnosti současného ÚP).
Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin.
Další jednání komise se uskuteční dne 8.3.2016 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. Maxima
Gorkého 39, Olomouc.
Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha
Předseda: PhDr. Bohumil Šíp
Rozdělovník:
1) MMOl - OVVI – Bc. Horňáková
2) MPO - III.odd.

