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ZÁPIS č. 10 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 14. 11. 2019 

 

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

Michalcová, Ing. arch. Tomáš Pejpek, RNDr. Petr Pikal, Jiří Tuška 

 

Omluveni: Ing. Miroslav Tichý 

Nepřítomni: René Mohyla 

Hosté: p. Čapka, p. Řeřicha 

MP: - 

 

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

schopná.  

 

1. Host p. Čapka upozorňuje na parkování na chodníku v ulici Pastoušky. Kvůli parkujícím 

autům občas není možné projít po chodníku kolem domu či vejít do domu. Komise žádá 

Odbor dopravy o prověření možnosti umístění sloupků u chodníku v ulici Pastoušky tak, aby 

bylo znemožněno autům najíždět na chodník a parkovat na něm. Sloupky designově 

vhodného typu, vzhledem k bezprostřední blízkosti pomníku V. Švestky, navrhuje komise 

umístit zejména před domy č. 60/66 a 61/3, zvážit i před dům č. 659/5. 

  

2. Host p. Řeřicha se přišel zeptat na možnosti KMČ při řešení sporů, při omezování 

vlastnických práv. 

 

3. Komise jednomyslně schválila příspěvek místnímu sboru dobrovolných hasičů pro 

rozšíření zámkové dlažby hasičského cvičiště a pro pořízení (vysazení) trvalého vánočního 

stromku ve výši 5.000 Kč.  

 

4. Předseda komise informoval, že Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství přijal 

požadavek komise na odbornou kontrolu stromů, jejich prořez a naplánování jejich obnovy 

kolem chodníku ke hřbitovu v okolí nové hasičské zbrojnice a bude jej realizovat (bod č. 2 

říjnového zápisu). 

 

5. Komise odsouhlasila návrh a realizaci květinových úprav u pomníku vojsk Rudé armády 

(pro: 7, zdržel se: 1). 

 

6. Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Olomouc soukromé firmě za účelem umístění a provozování firemního 

baneru na travnatém pásu v ulici Chválkovická, č.j. SMOL/270347/2019/OMAJ/MR/Skr. 

Proběhla diskuse se závěrem, že komise za současné situace nesouhlasí s pronájmem (pro: 1, 

proti: 7).  

Zdůvodnění: Komisi vadí nejednotný design reklamních cedulí v ulicích, cedule by podle 

názoru komise měly mít jasné parametry, a to jak co se týče rozměrů, tak i celkové vizuální 

podoby a grafického ztvárnění, tak, aby jako celek ladily. Některé cedule se navíc „zdvojují“ 

– např. na ubytování či na čerpací stanici upozorňují jak informativní dopravní značky, tak 
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vzápětí i reklamní cedule. Což spolu s nejednotným designem, různými reklamními šipkami 

na sloupech veřejného osvětlení či na samostatných sloupcích a navíc doplněné o nejrůznější 

přenosné cedule v travnatých pásech vede k zaplevelení veřejného prostoru.  

Komise žádá Útvar hlavního architekta MMOl o doporučení, jak postupovat v situaci, kdy 

žádná pravidla nejsou.  

Komise je připravena žádost znovu projednat po vyjádření Útvaru hlavního architekta. 

Komise již v červencovém zápise (v bodu č. 1) doporučovala, aby se městská samospráva 

řídila jednotnou koncepcí pro umísťování reklam na veřejných prostranstvích.  

 

7. Komise projednala a schválila cenovou nabídku na rozšíření stanoviště odpadových 

kontejnerů v ulici Chodská (pro: 8, proti: 0) a žádá magistrát města Olomouce o realizaci 

nejpozději do 6. 12. 2019 (před rozsvěcením vánočního stromu), včetně přemístění plastových 

kontejnerů a plastových popelnic z křižovatky Selské nám. x Na Zákopě na toto rozšířené 

stanoviště. 

 

8. Komise žádá o přemístění kontejneru na plechové odpady z křižovatky Selské nám. x Na 

Zákopě na kontejnerové stanoviště na křižovatce Na Zákopě x Železniční, a to nejpozději do 

6. 12. 2019. 

  

9. Komise obdržela žádost o spolupráci při organizaci a o finanční podporu silvestrovského 

ohňostroje v Domově seniorů Pohoda. Komise žádost prodiskutovala a neschválila (pro: 0, 

proti: 8). 

Zdůvodnění: Pro letošní rok již byly veškeré finanční prostředky komise vyčerpány. Komise 

však má zájem na spolupráci a pozve zástupce Domova seniorů na jednání po novém roce, 

pro osobní prodiskutování možných směrů spolupráce. 

 

10. Komise žádá Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství o prověření dlouhodobého 

kapacitního parkování na travnatých plochách před domy Selské nám. 9/43 a 8/45. 

 

11. Komise souhlasí a podporuje žádost paní Hladké o zajištění dopravního značení u vjezdu 

k domům Chválkovická 188, 190, 192 a 194, které vhodným způsobem upozorní, že 

komunikace je slepá a slouží pouze k obsluze uvedených domů. 

 

12. Komise žádá o reklamaci převzetí staveniště a opravu chodníku u křižovatky Železniční x 

Na Zákopě (podél plechového plotu, zvýrazněno na přiloženém snímku) poškozeného 

nedávno dokončenou stavbou vodovodu. Chodník je poškozený těžkou technikou, propadlý v 

délce cca 12 m, viz přiložené fotografie. 

 

13. Komise žádá o posečení trávy na městském pozemku mezi cyklostezkou, která vede od 

pevnůstky do Týnečka, a pevnůstkou. 

 

14. Komise žádá o odstranění starého basketbalového koše ze stromu před vchodem na 

hřbitov. 

 

15. Komise žádá o zpevnění plochy pod odpadovými kontejnery v ulici Na Luhu. 

 

16. Komise urguje umístění cedule s názvem ulice Za Mlýnem na konci ulice Luční, 

přijíždějící se neorientují (požadováno v květnovém zápise, bod 10). 
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17. Předseda Štěpánek informoval členy komise, že ve věci „havarijního“ stavu místa Na 

Zákopě před domy č. o. 58 a 60, kde se opakovaně propadá vozovka nad místy křížení 

plynového a vodovodního potrubí (řešeno v záříjovém zápise, bod 3) magistrát města 

Olomouce sdělil, že uvedené sítě (vodovod, plynovod) nejsou ve správě Odboru dopravy a 

územního rozvoje MMOl a že vyjádření ke stavu sítí by měl poskytnout jejich správce nebo 

vlastník. Komise proto žádá MMOl o předání dotazu-podnětu uvedeným správcům nebo 

vlastníkům. 

 

18. Předseda Štěpánek informoval členy komise, že Odbor dopravy a územního rozvoje 

neuvažuje o umístění dalšího dopravního značení začátku obce poblíž pevnůstky (požadováno 

v březnovém zápise, bod 4). Začátek obce je dán dopravní značkou Olomouc-Týneček. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 21:00 hodin. 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek dne 12. 12. 2019 v 18:00 hodin v restauraci 

hotelu Hanácký dvůr ve Chválkovicích. 

 

  

Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha  

Předseda: David Štěpánek 

 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl - OVVI – Bc. D. Horňáková 

2) MPO - III.odd. 

 

 

Příloha: 

fotografie viz bod č. 12 
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