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ZÁPIS č. 8 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 10. 09. 2020 

 

 
Přítomni: Bc. David Štěpánek, Rostislav Brázda, Vojtěch Janalík, Mgr. Zdeněk Letocha, 

Helena Michalcová, René Mohyla, Ing. arch. Tomáš Pejpek, RNDr. Petr Pikal, Ing. Miroslav 

Tichý, Jiří Tuška 

 

Hosté: p. Schimek 

MP: strážník MP 

 

Komise se sešla v plném počtu 10 přítomných členů a je dle bodu č. 4 čl. 3 jednacího řádu 

KMČ usnášení schopná. 

 

1. Komise schválila program jednání předložený p. předsedou. 

 

2. Host pan Schimek ze Samotišek předložil komisi nabídku zemních prací realizovatelných 

jeho firmou. Komise vzala nabídku na vědomí. 

 

3. Komise tímto informuje veřejnost, že sběrová sobota v místní části Chválkovice proběhne 

v sobotu dne 24. října od 08:00 do 11:00 hodin. Stanoviště bude umístěno u křižovatky ulic 

Na Zákopě a Selské náměstí. 

 

4. Komise obdržela nabídku tří odpadkových košů z Odboru městské zeleně a odpadového 

hospodářství MMOl pro umístění k lavičkám (návaznost na bod č. 3 červencového zápisu). 

Komise vybere z předložené nabídky vhodný typ a barvu. 

 

5. Pan Brázda vznáší návrh na vyhrazení jednoho pracovníka TSMO, který by se věnoval 

výlučně údržbě veřejného prostoru v městské části Chválkovice, dle jeho slov jsou s údržbou 

dobré zkušenosti v jiných městských částech. Komisi návrh zaujal a žádá o sdělení 

podrobností k možnosti údržby veřejného prostoru pracovníkem TSMO. 

 

6. Komise tímto informuje veřejnost, že nadále trvá záměr prodloužit (v přímé linii) mlátový 

chodník vedoucí od hřbitova kolem nové hasičské zbrojnice ve směru k vozovce na Selském 

náměstí (viz bod č. 4 červencového zápisu), a to do konce kalendářního roku. Zatravnění léta 

používané zkratky v minulých týdnech proběhlo bez vědomí komise. 

 

7. Komise tímto vznáší podnět na Odbor dopravy a územního rozvoje MMOl zvážit umístění 

značky „Obytná zóna“ v části Selského náměstí a přilehlých ulic (viz nákres v příloze – ulice 

Stejskalova, Pastoušky a JV větev Selského náměstí) a žádá o sdělení stanoviska. 

Zamýšleným cílem je preference pěších, dětí a cyklistů a zklidnění dopravy v oblasti kolem 

mateřské školy, hasičské zbrojnice a fotbalového hřiště, kde se odehrává velké množství 

dětských aktivit, chodí tudy návštěvy na hřbitov atp. V uplynulém roce došlo k dramatickému 

nárůstu počtu aut v těchto bočních ulicích a prostředí se stává nevlídným pro pěší a cyklisty. 
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8. Komise žádá o vyčištění propustků v příkopě vedle cyklostezky do Samotišek (viz foto 

v příloze). Za větších dešťů voda z ucpané příkopy přetéká přes cyklostezku (návaznost na 

bod č. 9 srpnového zápisu).  

 

9. Komise žádá o opravu výtluků ve vozovce vedoucí od mateřské školy k veterině v ul. 

Selské náměstí. 

 

10. Komise žádá o sdělení, v jaké fázi je příprava budování přechodu na ul. Chválkovické 

směrem od ul. Kubatovy k černovírskému lesu. Komise tímto urguje jeho vybudování. Místo 

je značně využíváno rekreačními sportovci i celými rodinami. Přecházejí tam i lidé jdoucí do 

Týnečka, protože je to pro ně blíž z autobusu č. 11, když jim nejede přímý spoj. 

 

11. Komise žádá o odstranění keře v zeleném pásu na křižovatce Kubatova x Chválkovická, a 

to včetně kořenů. Keř byl na jaře ořezán, opět dorostl a překáží ve výhledu. Viz foto v příloze. 

 

12. Komise žádá o přemístění přechodného dopravního značení na křižovatce Kubatova x 

Chválkovická (oranžová šipka ul. Sibiřská) na vhodnější místo (např. nad značku „hlavní 

silnice“ na sloup veřejného osvětlení). Současné přechodné značení překáží ve výhledu na 

křižovatce z ulice Kubatova (chodcům, bruslařům, cyklistům i řidičům). Viz foto v příloze. 

 

13. Na základě žádosti jednoho z občanů Týnečka komise žádá o přizpůsobení jízdního řádu 

IDOS ve smyslu, aby linky IDOSu projíždějící přes Týneček zastavovaly v Týnečku. Některé 

linky zastavují až u zastávky Chválkovická - Epava, přitom by mohly i v Týnečku, a to 

oboustranně. Využili by to občané Týnečka, a to jak ve směru na Šternberk, tak na Olomouc. 

 

14. Komise urguje ořez živého plotu u dětského hřiště v Kubatově ulici (viz bod 9 květnového 

zápisu) a žádá dále o ořez keřů v parčíku a v ulici Na Zákopě u křižovatky Selské nám. x Na 

Zákopě. 

 

15. Komise žádá o nákup radaru z přidělených prostředků včetně montáže, a to u cesty 

vedoucí ze Samotišek. Komise po diskusi dává přednost umístění radaru na příjezdu od 

Samotišek před umístěním na Chválkovické ul. (hlasování 6:4). Komise nevylučuje pořízení 

druhého radaru v dalších letech.  

 

16. Komise bere na vědomí rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace, č. j. 

SMOL/199406/2020/OS/PK/Vlc ze dne 24. 8. 2020. 

 

 

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

 

Další jednání komise se uskuteční dne 8. října 2020 v 18:00 hodin v nové hasičské zbrojnici 

ve Chválkovicích. 

 

Jednání vedl: Bc. David Štěpánek, předseda KMČ 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha 

 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl - OVVI – Bc. D. Horňáková 

2) MPO - III.odd. 



3 
 

 

Vyznačení zvažované Obytné zóny: 
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Přechodné dopravní značení a keř bránící ve výhledu na Chválkovickou ul. směrem k městu: 
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Propustky v příkopě vedle cyklostezky do Samotišek:  

 

 
 

 


