ZÁPIS č. 6
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 09. 07. 2020
Přítomni: Rostislav Brázda, Vojtěch Janalík, Mgr. Zdeněk Letocha, Ing. arch. Tomáš Pejpek,
RNDr. Petr Pikal, Ing. Miroslav Tichý, Jiří Tuška
Omluveni: Helena Michalcová, David Štěpánek, René Mohyla
Hosté:
MP: strážník MP
Komise se sešla v počtu 7 přítomných členů a je dle bodu č. 4 čl. 3 jednacího řádu KMČ
usnášení schopná.
1. Jednání vedl Mgr. Letocha zastupující nepřítomného p. předsedu. Komise schválila
program jednání navržený v předstihu p. předsedou komise.
2. Na základě žádosti Magistrátu o vyjádření ke stavu zastávek MHD komise tímto žádá o
rekonstrukci zastávky „Domov seniorů“ směrem na Samotíšky, včetně zastřešení a umístění
lavičky.
3. V rámci programu estetizace komise žádá o umístění tří odpadkových košů k novým
lavičkám – na Selském náměstí (u veteriny), u nové hasičské zbrojnice a u cyklostezky na
Švabinského ul. Komise žádá o koše ve stejném designu jako jsou lavičky.
4. V rámci programu estetizace komise opětovně žádá příslušné odbory o prodloužení
mlatového chodníku vedoucího od hřbitova kolem nové hasičské zbrojnice ve směru
k vozovce na Selském náměstí. Poznatky z psychologie pohybu lidí v urbánním prostředí už
v minulém století prokázaly, že trasy pěších cest je potřeba přizpůsobovat tomu, jak lidé
skutečně ve městě chodí. Představy inženýrů a architektů o tom, jak by to mělo být, se v praxi
nenaplňují. Komise preferuje, aby charakter chodníku zůstal mlatový, tak jako současná trasa
je mlatová, s dlážděným obrubníkem. Pokud ale Odbor dopravy a územního rozvoje na tom
trvá, může být chodník i dlážděný. Komise je v případě potřeby připravena obratem zajistit
projektovou dokumentaci.
5. Komise pověřuje Ing. arch. T. Pejpka k projednání úprav na Selském náměstí s Ing. arch.
J. Křenkovou (prodloužení chodníku u hasičské zbrojnice, parkování u fotbalového hřiště).
6. Komise žádá o opravu výtluků ve vozovce na ul. Železniční v úseku od křižovatky Na
Zákopě x Železniční po vlečku do AŽD. Důvodem jsou otřesy od projíždějících kamionů
v nočních hodinách.
7. Komise žádá o opravu propadlého chodníku před domem Selské nám. 35/46. Viz foto
v příloze.
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8. Komise žádá o opravu propadlého chodníku před domem Chválkovická 460/188. Viz foto
v příloze.
9. Komise žádá o opravu zvednutého chodníku od ul. Švabinského k dětskému hřišti (parcela
139/2). Viz foto v příloze.
10. Komise žádá o vyčištění chodníku před domem Chválkovická 362/182 dále směrem
k Týnečku. Viz foto v příloze.
11. Komise žádá o pravidelné sečení příkopy u cyklostezky od parkoviště u pevnůstky
směrem k Týnečku (vč. parcely č. 1578/2).
12. Komise žádá o pravidelné sečení trávy (resp. dle potřeby) na dětských hřištích na
parcelách 139/1 a 139/2 a jejich blízkého okolí.
13. Komise žádá o pravidelné sečení trávy na parcele 162/1 u pevnůstky. Pozemek patří
městu a dlouhodobě není sečen. Viz výřez z katastru v příloze.
14. Komise žádá o výrazné prořezání keřů a stromů v křižovatce Selské nám. x Stejskalova u
nové hasičské zbrojnice. Lokalita je zarostlá, zvyšuje se zde provoz a porost brání ve výhledu.
Viz foto v příloze.
15. Komise žádá o vykácení stromků (keřů) v zatáčce na křižovatce Švabinského x
Stejskalova. Viz foto v příloze. Místo se stává s růstem stromků postupem let nepřehledným
a dochází zde k nebezpečným dopravním situacím. Viz foto v příloze.
16. Komise bere na vědomí souhlas Odboru dopravy a územního rozvoje s částečnou
uzavírkou silnice na ul. Švabinského ve dnech 22. 6. - 11. 9. 2020 kvůli rekonstrukci
zastávky, č. j. SMOL/135848/2020/ODUR/DIMHD/Hol ze dne 09. 06. 2020.
17. Komise bere na vědomí rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace
kvůli rekonstrukci zastávky, č. j. SMOL/142196/2020/OS/PK/Vlc ze dne 18. 06. 2020.
18. Komise bere na vědomí dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně (zábory a
výkopové práce) na parcele 1420/3 ve dnech 15. 06. - 26. 06. 2020, č. j.
SMOL/123344/2020/OMZOH/MZ/Lab ze dne 27. 05. 2020.
Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 20:15 hodin.
Další jednání komise se uskuteční dne 13. srpna 2020 v 18:00 hodin v nové hasičské zbrojnici
ve Chválkovicích.
Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha
Jednání vedl: Mgr. Zdeněk Letocha
Rozdělovník:
1) MMOl - OVVI – Bc. D. Horňáková
2) MPO - III.odd.
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Propadlý chodník Selské nám. 35/46

Propadlý chodník Chválkovická 460/188
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Zvednutý chodník od ul. Švabinského k dětskému hřišti (parcela 139/2)
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Zarostlý chodník před domem Chválkovická 362/182
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Dlouhodobě nesečený pozemek – parcela 162/1

Porost bránící ve výhledu na křižovatce Selské nám. x Stejskalova
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Překážející keře v zatáčce Švabinského x Stejskalova
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