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ZÁPIS č. 1 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 09. 01. 2020 

 

 
Přítomni: David Štěpánek, Rostislav Brázda, Mgr. Zdeněk Letocha, Ing. arch. Tomáš Pejpek, 

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

 

Omluveni: Helena Michalcová, Vojtěch Janalík, René Mohyla 

Hosté: Ing. Antonín Skácel (TJ Sokol Olomouc-Chválkovice), Bernard Šafařík (SDH 

Chválkovice) 

 

Komise se sešla v počtu 7 přítomných členů a je dle bodu č. 4 čl. 3 jednacího řádu KMČ 

usnášení schopná.  

 

 

1. Komise souhlasí s programem jednání komise. 

 

2. Komise diskutovala o rozpočtu pro rok 2020 a o náplni připravovaného čísla 

Chválkovického hlasatele. 

 

3. Host p. Šafařík poděkoval za loňský finanční příspěvek a pozval zástupce komise na 

jednání výroční valné hromady SDH Chválkovice. 

  

4. Host p. Skácel předložil žádost o finanční příspěvek na akce TJ Sokol Olomouc-

Chválkovice v rozsahu jako v minulých letech (na letní sportovní odpoledne, říjnový 

lampionový průvod s kladením věnců a dechovkou a rozsvícení vánočního stromu 

s adventním koncertem). Dále nabídnul sál chválkovické Sokolovny pro využití v rámci 

květnového festivalu Svátky písní. Komise o poskytnutí příspěvku hlasovala s výsledkem:  

pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

5. Komise obdržela odpověď na prosincovou žádost o vydláždění ústřední cesty na hřbitově 

od ředitele Hřbitovů města Olomouce, ve které sděluje, že na vydláždění je již vypracován 

projekt a v průběhu letní sezony 2020 bude vydláždění provedeno. Budou prověřena i víka 

studen, která jsou podle občanů ve špatném stavu.  

 

6. Komise bere na vědomí odpověď odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

(OMZOH) ve věci podnětu z prosincového jednání k výsadbě dvou alejí stromů směrem 

k Černovírskému lesu, ve smyslu, že OMZOH možnost výsadby prověří u odboru památkové 

péče, protože výsadba dřevin je zde velmi limitovaná výškou v ochranném pásmu památky – 

pevnůstky. 

Komise apeluje na OMZOH, aby ve věci jednala bez zbytečných odkladů, dokud jsou peníze 

v dotačním programu (www.vysadbastromu.cz) a připomíná, že vzdálenější partie cesty ke 

staré vodárně jsou již poměrně daleko od pevnůstky a druhá zvažovaná alej (od ulice Na Luhu 

k zahrádkářské kolonii „Laty“) je již zcela mimo pevnůstku. 

Komise dále žádá o prověření stavu příkopy podél cesty od pevnůstky ke staré vodárně, 

případně o její vyčištění. 

http://www.vysadbastromu.cz/
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7. Ve věci odpadových kontejnerů v ul. Kubatova žádá odbor městské zeleně a odpadového 

hospodářství v součinnosti s KMČ občany, aby nemanipulovali s kontejnery a nepřesouvali je 

mimo stanoviště. Na stanoviště byl přidán dlouhodobě chybějící druhý kontejner na papír. 

Kontejnery na plasty byly přemístěny ke staré hasičské zbrojnici, protože nemohou stát na 

trávě. 

 

8. Komise žádá o rekonstrukci nezpevněné komunikace (vyasfaltování) v ulici Pastoušky 

(parcela 1420/11 ve vlastnictví Statutárního města Olomouce), resp. o zařazení do 

investičního plánu. V místě je několik rodinných domů, ke kterým je přístup za horšího počasí 

pouze rozbahněnou cestou. 

 

9. Komise žádá o zajištění celoroční sjízdnosti cesty vedoucí z ulice Na Luhu k zahrádkářské 

kolonii „Laty“ za železniční tratí, což je tamní jediná přístupová komunikace. V té souvislosti 

rovněž žádá o přijetí opatření zabraňujících rozjíždění luk v sousedství této cesty (řidiči po 

lukách jezdí, když je cesta nesjízdná). 

 

10. Komise žádá o opravu odpadkových košů na parkovišti u pevnůstky u cyklostezky. 

 

11. Komise žádá o provedení údržby stromů a keřů na zelené ploše mezi ulicí Švabinského a 

novou hasičskou zbrojnicí (parcela 1162/1). 

 

12. Komise urguje reklamaci a opravu chodníku u křižovatky Železniční x Na Zákopě 

poškozeného nedávnou stavbou (viz zápis z listopadového jednání, bod č. 12).  

 

13. Ing. arch. Pejpek informoval komisi, že je dokončena studie mostu přes připravovanou 

východní tangentu, financovaná magistrátem, dále ŘSD vypracovalo vlastní studii 

přemostění. Připravuje se veřejné jednání k tangentě, beseda s občany, informování o vývoji. 

 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 20:30 hodin. 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek dne 13. 02. 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. 


