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ZÁPIS 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 13. 1. 2016 

 
Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Mgr. Zdeněk Letocha, Pavla Trhlíková, Helena Michalcová,  

                Jiří Tuška, Ing. arch. Tomáš  Pejpek,   Ing. Miroslav Tichý,  

Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová  

 

Hosté: strážník MP – pan Balko 

 

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) Komise obdržela pozvánku na valnou hromadu SDH Chválkovice – za KMČ se 

zúčastní Pavla Trhlíková a Ing. arch. Tomáš  Pejpek.  

 

3) Předseda komise informoval přítomné o zahájeném záměru ŘSD ČR „I/46 Olomouc – 

východní tangenta“ s tím, že uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle 

§ 7 zákona č. 100/2001 Sb. 

KMČ požaduje : a) zahrnout do řešení projektu východní tangenty zachování přímého 

propojení silnice III/4432 z Chválkovic do Samotišek (například podjezdem pod 

východní tangentou), přímé propojení by mělo umožňovat automobilovou, pěší 

i cyklistickou dopravu i průjezd pro zemědělskou techniku, 

b) oddálit v dotčeném úseku trasu komunikace od budoucí obytné zástavby tak, aby 

plocha 09/018Z nebyla hlukem dotčena (dokumentace ke zjišťovacímu řízení uvádí, 

že zastavitelná plocha 09/018Z bude dotčena hlukem z nové komunikace a bude to 

ovlivňovat možnosti umístění RD na pozemcích),  

c) aby mezi plochou 09/018Z, hřbitovem (a případně i sadem u domova důchodců) 

a východní tangentou byl vysazen širší pás vzrostlé zeleně (distanční zeleň).  

Pro: 7, Zdržel se : 0, Proti: 0  

4) Komise navrhuje, aby územně plánovací dokumentace, podklady a jejich změny - 

územní studie, UAP, změny ÚP, zadání změn ÚP apod. - které se týkají území KMČ 

č. 6 Olomouc - Chválkovice nebo které území KMČ Chválkovic ovlivňují, byly 

napříště předloženy v rozpracované podobě KMČ k připomínkování.  

Pro: 7, Zdržel se : 0, Proti: 0 

 

5) Komise se seznámila s územní studií ÚS-61 Pavlovická. KMČ vyjadřuje 

nespokojenost se schválením a zaregistrováním ÚS-61, která obsahuje nebezpečné 

řešení cyklistické dopravy u křižovatky Na Pile a v řešeném úseku ul. Pavlovická. 
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Územní studie, i když je prý v souladu s územním plánem a generelem cyklistiky, 

nevytváří podmínky pro bezpečné dojíždění cyklistů ze severní části Chválkovic 

a Pavloviček za prací do centra. Generel cyklistiky ovšem není pro Pavlovičky 

a Chválkovice funkční, protože nereflektuje změny jako jsou přehrazení komunikace 

u šternberské trati (to vylučuje tam vést cyklotrasu) a pomíjí nový cíl cyklistické 

dopravy - samotné nákupní centrum. Cyklisté jsou tedy nuceni v křižovatce Na Pile 

a v dotčeném úseku ul. Pavlovická jet trvale v jízdních pruzích společně s auty (včetně 

vysokého podílu nákladních vozidel). Jedná se přitom o jednu z dopravně 

nejzatíženějších křižovatek v Olomouci.  

Komise proto žádá RMO, aby přehodnotila řešení bezpečnosti cyklistické dopravy 

v uvedené územní studii. Navrhujeme také prověřit zúžení veřejného prostoru ulice 

Pavlovická před nákupním centrem - domníváme se, že to není u významné městské 

třídy v souladu s veřejným zájmem.  

Pro: 7, Zdržel se : 0, Proti: 0  

6) Komise byla seznámena s návrhem stavebního odboru MMOl na nový název ulice v k. 

ú. Chválkovice – bezejmenná polní cesta (viz mapka v příloze), u které se staví 

rodinný dům a další výstavba je možná – budoucí komunikace mezi ulicemi Luční a 

Na Luhu, čj. SMOL/268321/2015/OS/Hyr. Stavební odbor navrhuje nový název ulice, 

neboť prodloužení nově pojmenované ulice Za mlýnem by neumožňovalo logické 

a navazující označování domů orientačními čísly.  

V případě, že nelze prodloužit stávající pojmenovanou ulici, komise navrhuje buď 

přejmenování stávající části ulice za ulicí Luční, které nese označení Za mlýnem a 

pojmenování nové ulice tímto názvem Za mlýnem, který by logicky evokoval umístění 

za bývalým zařízením mlýna a je mnoha místními obyvateli takto stále užíván, nebo 

nový název po posledním starostovi samostatných Chválkovic, kterým byl František 

Hofšnajdr. Pro: 7, Zdržel se : 0, Proti: 0 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 

Příští jednání komise se uskuteční dne 10.2.2016 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. 


