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ZÁPIS č. 3 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 13.3.2019 

 

 
Přítomni: David Štěpánek, Rostislav Brázda, Vojtěch Janalík, Mgr. Zdeněk Letocha, Ing.arch. 

Tomáš Pejpek, RNDr. Petr Pikal, Ing. Miroslav Tichý, Jiří Tuška 

Omluveni: Helena Michalcová, René Mohyla 

MP: strážník MP 

Hosté: pan Pernica 

 

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

schopná.  

 

1) Komise žádá o prověření umístění kontejnerů u obchodu Hruška. Kontejnery stojí na 

šikmé ploše, hrozí nebezpečí sjetí a úrazu chodců. 

2) Komise urguje přidání kontejneru na papír do ulice Kubatova. 

3) Pan Pernica informoval KMČ o poškozených komunikacích, chodnících, vyjetých 

kolejích, kalužích a ulámaných obrubnících, vzniklých během rekonstrukce vodovodu 

mezi ulicemi Chválkovická a Selské náměstí. Komise byla též informována o 

rozježděných zatravněných plochách, vzniklých při rekonstrukci plynovodu mezi 

ulicemi Chválkovická a Šubova. V obou případech byla komisi doložena 

fotodokumentace. Na základě podnětů pana Pernici komise žádá odbor dopravy a 

územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací, o prověření 

převzetí ploch od obou staveb, reklamaci závad a zajištění uvedení do původního 

stavu. 

4) Komise žádá odbor dopravy a územního rozvoje o vyjádření k možnosti zapůjčení a 

umístění varovného radaru u začátku zástavby ul. Chválkovická ve směru na centrum 

a umístění značky začátku obce Olomouc u pevnůstky Fort II.  

5) Komise bere na vědomí projektovou dokumentaci ing. Rutha k výstavbě cyklostezky 

v ul. Chválkovická a bude se dokumentací zabývat během jednání na odboru investic. 

6) Komise souhlasí s objednávkou na služby spojené s hubením komárů ve stádiu larev, 

které provede firma Ratex.   

7) Předseda Štěpánek se 21. března za KMČ zúčastnil jednání ohledně úpravy 

autobusové zastávky Domov seniorů ve směru na Samotišky. 

8) Předseda informoval členy komise o chystaném kácení dřevin v ulicích Na Zákopě 68 

(kácení lísky) a Švabinského (kácení 3 líp). Členové komise informovali předsedu o 

suchých stromech v ulicích Kubatova, Selské náměstí a Chválkovická (u obchodu 

Hruška). Předseda předal podnět odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

k prověření. 

9) Komise diskutovala možnosti umístění laviček v blízkosti kostela na Selském náměstí 

a u cyklostezky. 

10)  Komise urguje opravu písma u pomníku padlým rudoarmějcům u Domova seniorů. 

11)  Komise zasílá zástupcům odboru dopravy a územního rozvoje a TSMO, a.s. 

doplňující požadavky na zimní údržbu chodníků a komunikací. 

12)  Komise diskutovala křížení cyklostezky do černovírského lesa s plánovanou 

vysokorychlostní železniční tratí ve směru na Šternberk. Předseda Štěpánek zaslal 
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dotaz odboru dopravy a územního rozvoje ohledně křížení cyklostezky s rychlotratí 

z hlediska bezpečnosti.  

13)  Předseda informoval členy komise o posílení autobusových spojů č. 31 kvůli opravě 

silnice I/46. Oprava bude trvat přibližně 6 měsíců.  

14)  Komise žádá o opravu spadené dopravní značky u cyklostezky na rohu ulic Selské 

náměstí a Kubatova. 

15)  Člen KMČ, Mgr. Letocha, informoval komisi o vytvoření facebookové stránky KMČ 

Olomouc-Chválkovice.  

Odkaz na stránku KMČ je https://www.facebook.com/olomouc.chvalkovice.kmc6 

16)  Předseda KMČ přednesl informace o stavu tangenty a informace o nové dokumentaci 

k EIA, dostupné na odkazu https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8226. 

Odkaz byl spolu se sdělením primátora k tématu tangenty na březnovém jednání ZMO 

přidán na facebookovou stránku KMČ. 

Na základě diskuze komise o východní tangentě KMČ žádá o zápis z jednání o 

tangentě, o kterém informuje tisková zpráva SMOl „Radnice chce urychlit východní 

tangentu a další významné dopravní stavby“ ze dne 7. února 2019. 

17)  Komise nominuje ing. arch. Pejpka do pracovní skupiny, která bude koordinovat a 

řídit přípravu výstavby východní tangenty ze strany SMOl. 

18)  Komise byla seznámena s dohodou o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, č.j. 

SMOL/045547/2019/OMZOH/MZ/Lab, kterou uzavřelo Statutární město Olomouc 

s firmou B M H spol. s.r.o. dne 18.2.2019. 

19)  Komise byla seznámena s rozhodnutím o povolení zvláštního užívání místní 

komunikace, č.j. SMOL/057981/2019/OS/PK/Vlc ze dne 28.2.2019.  

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 20:15 hodin. 

Další jednání komise se uskuteční dne 10.4.2019 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. 


