ZÁPIS č. 9
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 10. 10. 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
Nepřítomni: René Mohyla
Hosté: p. Šafařík (starosta SDH Chválkovice)
MP: strážník MP
Komise se sešla v počtu 8 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení
schopná.
1. Člen komise Mgr. Letocha informoval o průběhu jednání pracovní skupiny „Východní
tangenta“ dne 10. 10. 2019 na radnici (zastupoval Ing. arch. Pejpka). Magistrát města
Olomouce má již k dispozici studii tří variant křížení svatokopecké aleje s tangentou
(přemostění), které v průběhu podzimu projedná s Národním památkovým ústavem a
s Komisí pro architekturu. Ředitelství silnic a dálnic připravuje vlastní vizualizaci křížení
svatokopecké aleje s tangentou jakožto podklad pro jednání s NPÚ. Nadále trvá problém
s vedením tangenty přes ochranné pásmo vodních zdrojů u Olmy, k tomu probíhají jednání.
2. Pan Šafařík upozorňuje na nevyhovující stav stromů kolem chodníku ke hřbitovu v okolí
nové hasičské zbrojnice. Ze stromů padají suché větve. V místě je velký pohyb lidí, probíhají
tam hasičské soutěže dětí a výcvik. Komise žádá o odbornou kontrolu stromů, jejich prořez a
naplánování jejich obnovy.
3. Komise žádá o opravu/obnovu zrcadel na křižovatce Selské nám. x Chválkovická po
nedávné havárii kamionu.
4. Komise žádá o urgentní přemístění odpadových kontejnerů z křižovatky Selské nám. x Na
Zákopě do ulice Chodská (rozšíření stanoviště), pokud tomu nebrání nějaké komisi neznámé
důvody, aby se stihlo přemístění kontejnerů před slavnostním rozsvícením vánočního stromu
a venkovním vystoupením pěveckého sboru v místě nyní stojících kontejnerů dne 7. 12. 2019.
(Požadováno již na květnovém jednání v zápisu v bodu 7.)
5. Komise urguje výměnu shnilých prken na lavičkách u dětského hřiště U Zubra.
(Požadováno na únorovém jednání v zápisu v bodu 5.) Dle vyjádření zaměstnance odboru
dopravy a územního rozvoje se v současné době vyřizují požadavky, které byly objednány
před požadavkem KMČ Olomouc – Chválkovice.
6. Komise urguje žádost o přidání jednoho kontejneru na papír do ulice Kubatova.
(Požadováno na lednovém jednání v zápisu v bodu 5. Urgováno na březnovém jednání v bodu
2.)
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7. Komise urguje vyčištění chodníku na ul. Chválkovická v úseku od budovy č. p. 161 dále ve
směru na Šternberk a dále urguje na křižovatce Chválkovická x Kubatova odstranění keře v
zeleném pásu v zatáčce. (Požadováno již několikrát, naposledy na červencovém jednání
v zápisu v bodu 6. Předtím opakovaně požadováno i v minulých letech a stále neprovedeno.)
8. Komise urguje vyjádření k možné úpravě dopravního značení na křižovatce Selské nám. x
Chodská x Na Zákopě. (Požadováno na květnovém jednání bod č. 5.)
9. Komise žádá o sdělení, zda je možné objednávat drobné práce napřímo u podnikatelů mimo
TSMO, resp. požaduje povolení této možnosti, protože řešení přes TSMO často trvá
neúměrně dlouho a je potřeba věci neustále dokola urgovat.

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek dne 14. 11. 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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