ZÁPIS č. 7
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 13. 08. 2020
Přítomni: David Štěpánek, Rostislav Brázda, Mgr. Zdeněk Letocha, Helena Michalcová,
RNDr. Petr Pikal, Jiří Tuška
Omluveni: Vojtěch Janalík, Ing. arch. Tomáš Pejpek
Nepřítomni: René Mohyla, Ing. Miroslav Tichý
Hosté: p. Panáčková, p. Kočiřík
MP: strážník MP
Komise se sešla v počtu 6 přítomných členů a je dle bodu č. 4 čl. 3 jednacího řádu KMČ
usnášení schopná.
1. Host p. Panáčková urguje umístění zrcadel na křižovatce Železniční x Chválkovická.
Komise již v minulosti žádala o umístění zrcadel, s negativním výsledkem. Komise znovu
žádá o umístění zrcadel na tuto křižovatku.
Zdůvodnění: Křižovatka ulic Na Zákopě a Železniční je (zbytečně) rozlehlá a pro cyklisty
nebezpečná. Ulicí Železniční projíždějí docela rychle kamiony a auta do/z průmyslových
areálů, ovšem ulice Na Zákopě je jednosměrná s omezením do 3,5t a směrem od Svatého
Kopečka přes křižovatku přímo dále projíždějí pouze cyklisté. Cyklista kvůli rozhledu musí
najet příliš daleko do křižovatky, protože přes plechový plot nevidí zprava přijíždějící vozidla
od Chválkovické ul. Pokud něco zprava jede, musí zastavit, jelikož nestihne rovně projet,
ovšem to již stojí v pruhu, kudy zleva projíždějí vozidla po Železniční směrem
k Chválkovické – cyklista tak musí z křižovatky vycouvat, aby umožnil projetí vozidel zleva,
někdy ovšem již má za sebou i auto, které chce odbočovat – dochází k nebezpečným situacím.
2. Host p. Panáčková si stěžuje na kvalitu sečení veřejných trávníků, tráva je oškubaná,
nerovnoměrně posečená, sekačky jezdí příliš rychle, řada míst zůstává neposekaných, nejsou
řádně vysečená různá okrajová a napojovací místa. Členové komise jí dávají ze zkušenosti z
poslední doby za pravdu. Komise žádá o kontrolu kvality sečení v působnosti KMČ
Chválkovice a o písemné vyjádření ke kvalitě.
3. Host p. Panáčková si stěžuje na přetrvávající nepořádek kolem odpadových kontejnerů na
Kubatově ulici. Varovné cedule upozorňující na možnost pokutování nepořádku pomohly jen
krátce. Komise zváží umístění kamery napojené na Městskou policii.
4. Host p. Panáčková si stěžuje na nedostatek prvků ve veřejném prostoru pro hry větších dětí
(betonový stůl na stolní tenis, koše na basketbal apod.). Na základě proběhlé diskuze komise
prověří, jak je to s možností využívat venkovní hřiště v Sokolovně (dlouhodobě bylo
uzavřeno kvůli stavebním pracím).
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5. Host p. Kočiřík navrhuje vytvořit jednosměrnou ulici z ulice Šubova s vjezdem od ul.
Chválkovické. Důvodem je zejména obtížné vyjíždění z Šubovy na Chválkovickou a příliš
úzká vozovka v této křižovatce. Návrh bude dále diskutován.
6. Host p. Kočiřík se ptal na stav přípravy východní tangenty. Komise sděluje, že v tuto chvíli
nemá novější informace než ty uvedené v posledním čísle chválkovického Hlasatele.
7. S hosty p. Panáčkovou a p. Kočiříkem proběhla diskuse ke stavu veřejného prostoru
„parčíku s protileteckým krytem“ na ulici Kubatova. V souvislosti s umístěním kontejnerů,
stavem krytu i sečením trávy. Komise konstatuje, že – co se týká projektových prací a investic
– se v tomto období soustředí na úpravy prostoru kolem kostela sv. Barbory. Komise
předpokládá otevření diskuse na téma budoucnosti „parčíku“ z urbanistického pohledu
v dalším funkčním období, nicméně náměty na toto téma ze strany veřejnosti jsou vítány.
8. Komise schválila zprávu Ing. arch. Pejpka o postupu jednání ve věcech prodloužení
mlatového chodníku u hasičské zbrojnice, parkování u plotu fotbalového hřiště a pořízení
radaru a odsouhlasila další, jím navržený postup.
9. Komise požaduje pravidelné odklízení posečené trávy kolem cyklostezky od Penzionu
k Samotiškám. Tráva zanáší příkopu a také je rozfoukávána na cyklostezku, kde ohrožuje
bruslaře.
10. Komise žádá o ořez větví stromů na hřbitově sahajících příliš nízko a odírajících pomníky
a o poctivější sečení trávy na hřbitově. Řada míst zůstává neposečených. Viz fotky v příloze.
11. Komise žádá o prověření stavu výsadby u pomníku Rudé armády u Penzionu. Výsadba
z větší části nevzešla, tůje prosychají. Péče je přitom objednána a zaplacena.
12. Komise žádá o důslednější odstraňování nečistot z vozovek ulic Sladovní a Pavlovická
zavážené tam nákladními auty z rekonstrukce železniční trati. Od projíždějících aut vznikají
prachová oblaka táhnoucí se stovky metrů ulicemi.
13. Komise souhlasí se zvažovanou úpravou semaforu na křižovatce Železniční x
Chválkovická, kdy večer by semafor dával červenou autům jedoucím rychleji než 50 km/h.
14. Komise žádá o prověření stavu vozovek ve Chválkovicích po rekonstrukci kanalizace
v roce 2006. Výkopy tehdy provedené se začínají ve velkém propadat. Komise žádá o sdělení,
jak toto bude řešeno.
15. Komise bere na vědomí rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace, č. j.
SMOL/163186/2020/OS/PK/Vlc ze dne 10. 7. 2020.
16. Komise bere na vědomí rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace, č. j.
SMOL/167700/2020/OS/PK/Vlc ze dne 21. 7. 2020.
17. Komise bere na vědomí dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, č. j.
SMOL/180562/2020/OMZOH/MZ/Lab ze dne 27. 7. 2020.
Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 20:00 hodin.
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Další jednání komise se uskuteční dne 10. září 2020 v 18:00 hodin v nové hasičské zbrojnici
ve Chválkovicích.
Jednání vedl: David Štěpánek, předseda KMČ
Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha
Rozdělovník:
1) MMOl - OVVI – Bc. D. Horňáková
2) MPO - III.odd.

3

4

5

