ZÁPIS č. 8
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 11. 9. 2019
Přítomni: David Štěpánek, Vojtěch Janalík, Mgr. Zdeněk Letocha, Helena Michalcová, René
Mohyla, RNDr. Petr Pikal, Jiří Tuška
Omluveni: Rostislav Brázda, Ing. Miroslav Tichý
Nepřítomni: Ing. arch. Tomáš Pejpek
Hosté: p. Žylová, p. Škurková, p. Lakosil
MP: strážník MP
Komise se sešla v počtu 7 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení
schopná.
1. Magistrát města Olomouce požádal KMČ o vyjádření k návrhu míst určených k
volnému pohybu psů. Komise výslovně nedoporučuje pro volný pohyb psů okolí Baru
U Zubra z důvodu her dětí. Vzhledem k tomu, že výběh psů nebude oplocený, komise
doporučuje k tomuto účelu využít městský pozemek vpravo od cyklostezky do
Chomoutova před křížením s železniční tratí Olomouc-Uničov.
2. Host p. Škurková vznesla dotaz ohledně rekonstrukce ulice Na Zákopě, zda se bude
opravovat celý povrch, dle p. předsedy Štěpánka jde pouze o lokální opravy. Dále
vznesla p. Škurková několik věcných připomínek k průběhu koncertu Svátku písní
ve chválkovické Sokolovně. P. Škurková rovněž poukazuje na nedostatečnou
informovanost Domova seniorů o kulturních akcích a vůbec o místním dění. Komise
zváží, jak toto napravit.
3. Host p. Lakosil poukazuje na „havarijní“ stav místa Na Zákopě před domy č. o. 58 a
60, kde se opakovaně propadá vozovka na parcele patřící městu i krátce po opravě nad
místy vedení plynového a vodovodního potrubí (křížení potrubí), poukazuje na
možnost poškození potrubí. Komise žádá o prošetření místa kompetentním orgánem
Magistrátu města Olomouce.
4. Komise žádá o prověření stavu obrubníků v ulici Na Zákopě. Vzhledem
k probíhajícím opravám ulicí projíždějí nákladní vozy, které obrubníky poškozují.
Komise rovněž žádá, aby poškozené obrubníky byly uvedeny do původního stavu.
5. Předseda Štěpánek informoval členy komise, že Magistrát města Olomouce požádá o
vymístění elektrobedny firmy ČEZ z bezprostřední blízkosti pomníku Vincence
Švestky z důvodu estetizace veřejného prostoru.
6. Komise se dohodla, že jednání KMČ budou od října nově probíhat v nové hasičské
zbrojnici ve Chválkovicích, a to každý druhý čtvrtek v měsíci. Přesné termíny budou
vyvěšeny ve vývěskách, na webových stránkách a na Facebooku.
7. Komise diskutovala tipy do dalšího čísla Chválkovického hlasatele.
8. Předseda Štěpánek tlumočil návrh p. Brázdy přidat odpadkové koše k nově umístěným
lavičkám z důvodu vznikajícího nepořádku v jejich blízkosti. Komise navrhuje přidání
odpadkových košů k vybraným lavičkám (u nové hasičské zbrojnice a u cyklostezky),
a to v odpovídajícím designu, jako např. u parkoviště v blízkosti cyklostezky u
pevnůstky Fort II.
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9. Komise bere na vědomí informaci týkající se úpravy terénu před domem
Chválkovická 71. Následným šetřením bylo zjištěno, že situace na uvedeném místě je
již víceméně vyřešena.
10. Komise urguje bod 4 zápisu z březnového jednání, který se týká umístění silniční
značky začátku obce Olomouc u pevnůstky Fort II.
11. Komise bere na vědomí rozhodnutí k akci „Odpadové centrum Olomouc“, č.j.
SMOL/137928/2019/OZP/VH/Los ze dne 26. 8. 2019.
12. Komise bere na vědomí dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, č.j.
SMOL/229945/2019/OMZOH/MZ/Lab ze dne 2. 9. 2019.
13. Komise bere na vědomí rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace,
č.j. SMOL/229198/2019/OS/PK/Vlc ze dne 5. 9. 2019.
Jednání bylo ukončeno v 20:15 hodin.
Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek dne 10. 10. 2019 v 18:00 hodin v nové hasičské
zbrojnici ve Chválkovicích.
Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha
Předseda: David Štěpánek
Rozdělovník:
1) MMOl - OVVI – Bc. D. Horňáková
2) MPO - III.odd.
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