ZÁPIS č. 11
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 12. 12. 2019
Přítomni: David Štěpánek, Rostislav Brázda, Vojtěch Janalík, Mgr. Zdeněk Letocha, Helena
Michalcová, René Mohyla, RNDr. Petr Pikal, Ing. Miroslav Tichý, Jiří Tuška
Omluveni: Ing. arch. Tomáš Pejpek
MP: strážník MP
Komise se sešla v počtu 9 přítomných členů a je dle bodu č. 4 čl. 3 jednacího řádu KMČ
usnášení schopná.
1. Předseda Štěpánek informoval členy komise, že odbor městské zeleně a odpadového
hospodářství nebude v roce 2020 pořádat Sběrové soboty. Jako důvod bylo uvedeno, že Rada
města Olomouce na svém zasedání neschválila finanční prostředky na zajištění této akce.
Komise žádá o přehodnocení stanoviska, neboť Sběrové soboty jsou hojně využívány občany
a obává se vzniku černých skládek.
2. Komise žádá o vydláždění ústřední cesty na hřbitově dlažebními kostkami (od hlavní brány
ke kříži a dále k zadní bráně), akce byla přislíbena komisi již v minulém volebním období ze
strany správy hřbitovů. Dále komise žádá o prověření stavu vík studen, jsou podle občanů ve
špatném stavu.
3. Komise dává podnět odboru městské zeleně a odpadového hospodářství k výsadbě alejí
stromů vhodného druhu (ovocné) z ulice Na Luhu k černovírskému lesu a podél cyklostezky
od pevnůstky k černovírskému lesu. Staré (ovocné) stromy postupně odumírají a nejsou
nahrazovány. Na výsadbu alejí je možné čerpat státní podporu.
4. Předseda seznámil komisi s novým statutem a jednacím řádem KMČ schváleným Radou
města Olomouce a platným od 9. 12. 2019.
5. Komise bere na vědomí vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje ve věci zvážení
možné úpravy dopravního značení na křižovatce Selské nám. x Chodská x Na Zákopě.
(Požadováno na květnovém jednání bod č. 5 – cyklisté vyjíždějící z ulice Na Zákopě se
dostávají do kolizních situací s auty odbočujícími ze Selského náměstí (od Chválkovické) do
ulice Chodská): „Odbor dopravy a územního rozvoje po prošetření popsané situace na místě
samém neuvažuje o úpravě dopravního značení. Na výjezdu z ulice Na Zákopě a Chodská
směr Selské náměstí, je dostatečně zřetelné dopravní značení P6 resp. P4 s dodatkovou
tabulkou o tvaru křižovatky, což jasně upozorňuje řidiče resp. cyklistu, jak se má v místě
křižovatky chovat.“
Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 20:30 hodin.
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Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek dne 09. 01. 2020 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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