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ZÁPIS č. 2 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 06. 02. 2020 

 

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

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

 

Omluveni: Ing. arch. Tomáš Pejpek, René Mohyla 

Hosté: p. RNDr. Mutinová – KMČ Pavlovičky, p. Drozd a p. Dostál – SDH Chválkovice 

MP: strážník MP 

 

Komise se sešla v počtu 8 přítomných členů a je dle bodu č. 4 čl. 3 jednacího řádu KMČ 

usnášení schopná.  

 

 

1. Komise souhlasí s programem jednání komise. 

 

2. Komise schválila objednávku nového čísla Chválkovického hlasatele. Pro: všichni 

 

3. Zástupci SDH Chválkovice sdělili komisi své nesouhlasné stanovisko s umístěním 

odpadových kontejnerů u staré i u nové hasičské zbrojnice. Ke staré zbrojnici byla totiž část 

kontejnerů přemístěna před časem Technickými službami; dále lokalita u nové zbrojnice byla 

komisí zvažována jako jedna z variant, kam kontejnery přemístit, v případě zrušení 

problémového stanoviště u křižovatky Selské nám. x Kubatova. 

Komise vyhodnotila dosavadní cca dvouměsíční provoz stanoviště odpadových kontejnerů 

(po přidání kontejneru na papír), kdy byla na žádost odboru městské zeleně a odpadového 

hospodářství (dále OMZOH) část kontejnerů přesunuta před starou hasičskou zbrojnici.  

Komise konstatuje, že rozdělení na dvě stanoviště oddělená silnicí se neosvědčilo – 

nesouhlasí občané, hasiči, vedlo to ke zvýšení znečištění v okolí původního stanoviště.  

Proto komise žádá OMZOH o akceptaci umístění všech kontejnerů na původní stanoviště, kdy 

stojí vedle sebe dva kontejnery na papír, dva na plast a kontejner na sklo stojí na místě, kde 

původně stála plechová bedna na starý textil (která byla přemístěna vedle bedny na 

elektroodpad). 

 

4. Architekt Lukáš Blažek představil rozpracovaný projekt pro sloučené územní rozhodnutí a 

stavební povolení úpravy okolí kolem kostela Sv. Barbory. Návrh je odlišný od schválené 

studie, kterou si komise u zpracovatele návrhu objednala. Architekt informoval o nesouhlasu 

Odboru památkové péče MMOl s původním návrhem. Původním návrhem byla zadlážděná 

plocha kolem celého obvodu kostela (měkký tvar s kulatými záhony pro stromy). Byl 

předložen nový návrh tvarování a zmenšení plochy o úsek za kostelem. 

  

Po jednání, kdy byl zvážen provoz a užívání v místě, komise požaduje úpravu návrhu: 

- Zachování úseku chodníku od sakristie kostela po hranu stávajícího sjezdu – směr Sv. 

Kopeček 

- Prodloužení navrhované plochy až k hraně komunikace – v úrovni kříže 

- Zachování pozice záhonu s maceškami při boční stěně kostela 
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- Zadláždit sjezd k nemovitosti Selské náměstí 4/53. 

Komise dále žádá o projekční přípravu parkoviště za farou, ve smyslu původní studie. 

Důvodem je zajistit náhradní možnost parkování za zrušená parkovací místa u kostela a 

kultivaci parkování v lokalitě.  

Přílohou foto výkresu s poznámkami. 

 

5. Komise diskutovala o využití rozpočtu na estetizaci. Komise žádá Radu města Olomouce o 

možnost případného přesunutí peněz na estetizaci do příštího roku (abychom mohli šetřit na 

větší akce). 

 

6. Komise opětovně žádá Radu města o zachování plošného systému „sběrových sobot“ (tzn. 

min. 1x ročně na 40 stanovištích; s možnou úpravou, že komise mohou požádat o vyřazení 

konkrétních stanovišť v obvodu své působnosti ze systému či požádat o zřízení nových 

stanovišť). Bylo požadováno již v prosincovém zápise v bodu 1. 

 

Nesouhlasíme s individuálním „objednáváním“ kontejnerů u TS a spoluúčastí komise 

- systém likvidace odpadů vč. velkoobjemového je celoměstská služba  

- nejsou známy skutečné náklady na svoz ze stanovišť (rozúčtování nákladů) 

- nejsou vyčísleny úspory a vícenáklady ze změny systému  

 

Pokud Rada města přistoupí ke zrušení plošného systému svozu velkoobjemového odpadu, 

KMČ Olomouc-Chválkovice projedná novou situaci a zváží individuální objednávku.  

Souhlasíme s časovým omezením přistavení kontejneru na stanovišti např. na 3 hodiny. 

Ke svozu velkoobjemového odpadu z jednotlivých ulic, kdy občané umístí odpad přímo před 

svůj dům, se nepřikláníme. 

 

7. Komise obdržela odpověď z OMZOH ve věci podnětů z prosincového a lednového jednání 

k výsadbě dvou alejí stromů směrem k Černovírskému lesu za peníze z dotace. Citujeme z 

odpovědi: 

 

Ing. XXXXX s Ing XXXXX zjistili k dotačnímu titulu “Sázíme budoucnost“ a možnosti řešit 

pomocí něj realizaci aleje od parkoviště pro in-line směrem k vodárně v Černovírském lese 

následující: 

Na výsadbu v nezastavěném území, kde uvažuje KMČ Chválkovice o výsadbě stromořadí nelze 

čerpat finanční prostředky z dotačního titulu "Sázíme budoucnost" (www.vysadbastromu.cz ). 

Poskytovatel dotace "sázíme budoucnost" předpokládá, že budou mimo zastavěná území (což 

je KMČ požadovaná alej) finanční prostředky na výsadby čerpány z "Programu péče o 

krajinu". (k tomu chybí zpracovaný projekt výsadeb). 

Finanční prostředky v titulu "sázíme budoucnost" jsou navíc dále limitovány celkovou částkou 

250 tis. na akci, nehradí se zde finančně náročná a pro úspěšnost výsadby nezbytná, alespoň 

pětiletá, povýsadbová péče o stromy v následujících letech. Mimo to jsou zde i další limity 

ohledně způsobu výsadby, limit pouze jedné žádosti na jedno katastrální území, kontroly v 

následujících letech apod. Dotace tedy rozhodně nenabízí pokrytí 100% výdajů nezbytných 

pro zajištění úspešnosti výsadby a zdárného růstu stromů.   

 

Komise není spokojena s negativním stanoviskem OMZOH. Komise žádá OMZOH o 

srozumitelné sdělení, co, kdo a za jaké peníze musí udělat, aby bylo dosaženo vysazení 

navrhovaných alejí (či jejich obnovy), ať už je to z jakýchkoliv dotačních programů. 
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Komise obdržela podnět, že v rámci investiční akce přeložky Adamovky před lety měly být 

vysázeny stromy kolem koryta Adamovky, k čemuž údajně nedošlo. Komise žádá OMZOH o 

prověření situace. 

 

8. Komise obdržela žádost vlastníků bytových jednotek domů Chválkovická 460/188 a 190 o 

zajištění veřejného osvětlení před bytovkami a podél chodníku vedoucího od silnice na 

Týneček k bytovkám. Komise žádost vlastníků podporuje a žádá o zařazení do plánovaných 

investic.  

 

9. Ve věci zvažovaného vymístění staré elektrobedny z těsné blízkosti pomníku Vincence 

Švestky komise předloží příslušnému pracovišti Magistrátu města Olomouce požadovaný 

zákres s možným novým umístěním bedny (variantně na opačném konci parcely 102/1 anebo 

uprostřed parcely u budovy). Na základě následné reakce MMOl poté komise rozhodne o 

dalším postupu. 

 

10. Komise vzala na vědomí informaci předsedy o modernizaci výstražného a informačního 

systému ochrany města Olomouce. V průběhu 3. čtvrtletí letošního roku dojde k montáži 

nového rozhlasu ve Chválkovicích. Ten nahrazuje stávající sirény a může být využíván při 

mimořádných situacích právě i jako městský rozhlas. 

 

11. Předseda komise předal plnou moc Mgr. Letochovi pro případné zastupování v jednáních 

na Magistrátu města Olomouce za KMČ. 

 

12. Komise bere na vědomí dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, č. j. 

SMOL/003309/2020/OMZOH/MZ/Lab ze dne 6. 1. 2020. 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 21:00 hodin. 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek dne 12. 03. 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. 

 

Přílohy:  

1) Výkres s poznámkami (viz bod č. 4) 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 


