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ZÁPIS č. 7 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 9. 7. 2019 

 

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

arch. Tomáš Pejpek, Jiří Tuška 

 

Omluveni: Helena Michalcová, RNDr. Petr Pikal, Ing. Miroslav Tichý 

Nepřítomni: René Mohyla 

MP: strážník MP 

 

Komise se sešla v počtu 6 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení 

schopná.  

 

1. Komise znovu projednala žádost o sdělení stanoviska k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce, č.j. SMOL/145221/2019/OMAJ/MR/Skr a souhlasí 

s nájmem části pozemku v ul. Chválkovická za účelem umístění reklamního poutače 

ve stávající velikosti a na dobu určitou 3 roky. Komise doporučuje, aby se městská 

samospráva řídila jednotnou koncepcí pro umísťování reklam na veřejných 

prostranstvích.  

2. Komise schválila využití zbývající částky na opravu chodníků na pokračování 

v předláždění chodníku v ulici Na Zákopě, a to od domu č. 70a až k domu č. 80 

včetně.  

3. Předseda komise informoval, že vznesl dotaz na odbor památkové péče k 

požadovanému vymístění elektrobedny z bezprostředního sousedství pomníku 

Vincence Švestky (zkulturnění prostředí) a ve věci opravy zadní části pomníku. 

4. Komise žádá o pravidelné sečení trávy na parcele č. 139/2 (louka s dětským hřištěm u 

ulice Na Rybníčku), hrávají si zde děti. 

5. Komise žádá o prověření stavu komunikace v ulici Na Trávníku (jsou zde stržené 

krajnice a díry), v případě potřeby žádá o zařazení její rekonstrukce do plánu investic. 

6. Komise žádá o vyčištění chodníku na ul. Chválkovická v úseku od budovy č.p. 161 

dále ve směru na Šternberk. Dále žádá na křižovatce Chválkovická x Kubatova o 

odstranění keře v zeleném pásu v samotné zatáčce, protože brání výhledu řidičům, a o 

ořez keře zasahujícího do chodníku.  

7. Komise žádá o poskytnutí informací o plánovaném průběhu investiční akce 

„Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“, co se týká dopadu na 

katastr Chválkovic a Pavloviček. Které přejezdy budou zachovány, jak budou 

modernizovány, kdy a jaká budou omezení dopravy v průběhu stavby (i na 

cyklostezkách do Černovírského lesa), jak budou řešeny uzavírky atp. 

8. Člen komise Mgr. Letocha vyjádřil nespokojenost s neodpovídáním a neřešením 

některých podnětů či požadavků vznášených v zápisech z jednání komise vůči městské 

samosprávě. Konstatoval, že paradoxně řadový občan je vůči městu v lepší pozici než 

KMČ, protože občan na svou písemnou žádost dle zákona 106/1999 Sb. musí dostat 

písemnou odpověď do 15 dnů, zatímco řada požadavků či žádostí o vyjádření 

v zápisech komise zůstává ze strany městské samosprávy bez odezvy. 
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9. Komise žádá Odbor dopravy a územního rozvoje, aby ulice Na Rybníčku byla u 

sjezdu od pevnůstky převedena do režimu „obytná zóna“ a byla zde umístěna dopravní 

značka „obytná zóna“.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

Další jednání komise se uskuteční dne 11. 9. 2019 v 18:00 hodin, místo bude upřesněno ve 

vývěskách KMČ (ZŠ Gorkého, ul. Gorkého 39, Olomouc – Pavlovičky, anebo nová hasičská 

zbrojnice ve Chválkovicích). 

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha  

Předseda: David Štěpánek 

 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl - OVVI – Bc. D. Horňáková 

2) MPO - III.odd. 


