ZÁPIS č. 5
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 15. 5. 2019
Přítomni: David Štěpánek, Rostislav Brázda, Vojtěch Janalík, Mgr. Zdeněk Letocha, Ing.
arch. Tomáš Pejpek, Jiří Tuška
Omluveni: Helena Michalcová, René Mohyla, RNDr. Petr Pikal
Nepřítomni: Ing. Miroslav Tichý
MP: strážník MP
Komise se sešla v počtu 6 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení
schopná.
1. Předseda Štěpánek seznámil členy komise s tipy paní redaktorky Kunovské do
připravovaného čísla Chválkovického hlasatele.
2. Předseda Štěpánek informoval členy komise o článku v Hanáckém večerníku o údajně
chystané blokádě Chválkovické ulice. Nikdo ze členů komise nemá k této události
více informací.
3. Komise bere na vědomí zamítnuté připomínky k plánované výstavbě cyklostezky (viz
bod č. 14 zápisu 4/2019).
4. Na základě žádosti paní Hladké a Genčurové na opravu dvora u bytových domů v ul.
Chválkovické 490/192 a 491/194 komise doporučuje majetkoprávní komisi vyvolat
jednání s vlastníky nemovitostí za účelem domluvy dalšího postupu. Nabízí se např.
varianta darovat nebo odprodat části pozemků přiléhající k bytovým domům (které
jsou od čelní fasády objektu směrem do zahrady) vlastníkům nemovitostí nebo
provedení opravy podle dříve připraveného projektu.
5. Komise po diskusi nesouhlasí s návrhem předsedy KMČ č. 11 Olomouc-Tabulový
Vrch pana Kaštila na nákup preventivního putovního radaru spolu s dalšími čtyřmi
KMČ. Komise nesouhlasí z důvodu příliš krátké doby na provoz radaru ve
Chválkovicích při pořízení pěti komisemi.
6. Komise projedná s hasiči přemístění části odpadových kontejnerů z ulice Kubatova
k nové hasičské zbrojnici, od čehož očekává zkultivování prostoru stanoviště na ulici
Kubatova. Při nalezení shody požádá město o zkušební přemístění části kontejnerů
k nové hasičské zbrojnici (kontejner na textil, na drobné elektrozařízení, 1x plast, 1x
nápojové kartony a přidání 1x papír (žádáno viz zápis 1/2019 a urgováno viz zápis
3/2019).
7. Komise žádá z důvodu vzájemné blízkosti dvou stanovišť odpadových kontejnerů (50
metrů od sebe) o zrušení stanoviště odpadových kontejnerů u křižovatky Selské
náměstí x Na Zákopě (včetně odstranění dlažby a osetí trávou) a o rozšíření stanoviště
odpadových kontejnerů na začátku ulice Chodská. Kontejnery budou přemístěny
z rušeného stanoviště na rozšířené. Případné finanční náklady budou uhrazeny
z prostředků na estetizaci.
8. Komise žádá o předláždění chodníku na Selském náměstí u pomníku Vincence
Švestky z peněz určených na opravu chodníků. Dále žádá o vyřešení historického
patníku trčícího na zastávce MHD „Selské náměstí“ z chodníku cca 10 centimetrů nad
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úroveň chodníku – buď jeho přemístění jinam (má-li nějakou hodnotu), anebo
odřezání. Výstupek je nebezpečný pro chodce i cestující.
9. Na základě stížností občanů na hnojení a postřiky na polích mezi Chválkovicemi a
Černovírským lesem komise žádá příslušný odbor Magistrátu města Olomouce o
sdělení podmínek pásma hygienické ochrany vodních zdrojů.
10. Komise žádá o umístění cedulí s názvy ulic Za Mlýnem a Františka Hofšnajdra na
konci ulice Luční. Přijíždějící se neorientují.
11. Komise žádá příslušný odbor Magistrátu města Olomouce o zvážení úpravy
dopravního značení či o vytvoření vodorovného dopravního značení na křižovatce ulic
Selské náměstí x Na Zákopě x Chodská. Často zde dochází k nebezpečným kolizním
situacím mezi cyklisty vyjíždějícími z ulice Na Zákopě a pokračujícími cyklopruhem
po Selském náměstí k Samotiškám a odbočujícími auty. Cyklista sice zastaví na
STOPce na vyústění z ulice Na Zákopě, ale potom pokračuje křižovatkou 15 metrů
směrem k Samotiškám a v tu chvíli již považuje dávání přednosti za vyřešené. Do toho
ovšem auta přijíždějící od Chválkovické ulice a odbočující ze Selského náměstí do
ulice Chodská předpokládají, že jim cyklista dá přednost v jízdě.
12. Komise schválila požadavek na finanční příspěvek TJ Sokol Olomouc-Chválkovice
v rozsahu projednávaném na dubnové schůzi (viz bod č. 2 zápisu 4/2019).
13. Komise urguje zapůjčení a umístění varovného radaru a cedule začátek obce Olomouc
(viz bod č. 4 zápisu 3/2019).
14. Komise urguje víkendové kontroly kamionů a vyjádření k propadlé krajnici (viz bod č.
1 zápisu 4/2019).
15. Komise bere na vědomí vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje k uzavírce a
objížďce, č.j. SMOL/105907/ODUR/DIMHD/Hol ze dne 16.4.2019.
16. Komise bere na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření
„Odpadové centrum Olomouc“, č.j. SMOL/106545/2019/OZP/VH/Los ze dne
23.4.2019.
17. Komise byla seznámena s dohodou o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, č.j.
SMOL/111377/2019/OMZOH/MZ/Lab ze dne 23.4.2019.
18. Komise byla seznámena s rozhodnutím o povolení úplné uzavírky místní komunikace,
č.j. SMOL/114867/2019/OS/PK/Urb ze dne 25.4.2019.

Jednání bylo ukončeno v 20:30 hodin.
Další jednání komise se uskuteční dne 12. 6. 2019 v 18:00 hodin v ZŠ Gorkého, ul. Gorkého
39, Olomouc – Pavlovičky.
Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha
Předseda: David Štěpánek
Rozdělovník:
1) MMOl - OVVI – Bc. D. Horňáková
2) MPO - III.odd.
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