ZÁPIS č. 9
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 08. 10. 2020
Přítomni: Bc. David Štěpánek, Rostislav Brázda, Mgr. Zdeněk Letocha, RNDr. Petr Pikal, Jiří
Tuška
Omluveni: Helena Michalcová, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Tichý, René Mohyla,
Vojtěch Janalík
Hosté: p. Tichý
MP: dva strážníci MP
Komise se sešla v počtu 5 přítomných členů a není dle bodu č. 4 čl. 3 jednacího řádu KMČ
usnášení schopná.
1. Komise schválila program jednání předložený p. předsedou.
2. Host pan Tichý diskutoval s komisí o parkovací politice ve Chválkovicích a o zvažované
obytné zóně ve vztahu k parkování. Komise znovu apeluje na občany, aby neparkovali na
trávnících. V opačném případě může být přizvána k řešení městská policie.
3. Magistrát města Olomouce požádal jednotlivé KMČ o vyjádření k problematice sdílených
kol a elektrokoloběžek. Komise sděluje, že nezaznamenala větší problémy v této oblasti, snad
jen upozorňuje na občasnou nevhodnou jízdu koloběžkářů po chodníku (zejména kolem
domů) a apeluje, aby koloběžkáři přizpůsobili rychlost a styl jízdy kolemjdoucím a také aby
byly koloběžky vhodněji parkovány (nikoliv na chodníku či na trávě). Co se týká sdílených
kol, komise navrhuje zvážit přidání stojanů na kola k Domovu seniorů, ke hřbitovu,
fotbalovému hřišti, k základní škole na Pavlovičkách a případně k mateřské škole.
4. Komise obdržela podnět občana Chválkovic s prosbou o opravu nezpevněné cesty vedoucí
k zahrádkářské kolonii „Laty“ směrem od ulice Na Luhu tak, aby byla zajištěna celoroční
sjízdnost cesty. Komise žádá Odbor dopravy a územního rozvoje o prověření situace a
podporuje realizaci zpevnění příjezdové cesty po ukončení stavby modernizace železniční
trati (spolu s nápravou škod způsobených stavbou na přilehlých pozemcích).
5. Předseda komise informoval, že bylo domluveno objednání tří odpadkových košů k novým
lavičkám v dohodnutém designu a barvě.
6. Předseda komise informoval, že pořízení radaru (schválené na minulém jednání komise)
bylo předjednáno s městskou policií a jeho dodávka a montáž se předpokládá v průběhu
listopadu. Komise žádá o montáž radaru na sloup veřejného osvětlení č. 10481 na ulici
Švabinského. Komise dále žádá o průběžné poskytování naměřených dat, je-li to technicky
možné.
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7. Komise diskutovala o stavu rozpočtu komise a o výdajích předpokládaných do konce
kalendářního roku.
8. Komise urguje opravu laviček na dětském hřišti v ul. Kubatova (viz bod č. 10 květnového
zápisu). Fotografie laviček jsou přílohou zápisu.
9. Komise na tomto místě zveřejňuje odpověď koordinátora Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje na žádost, aby autobusové linky IDOSu projíždějící přes
Týneček zastavovaly v Týnečku:
„vzhledem k tomu, že jsme v řádném termínu pro připomínkování neobdrželi žádný podnět
nebo připomínku a příprava jízdních řádů 2020/2021 s platností od 13. 12. 2020 je již ve
velmi pokročilé fázi, s úpravami obsluhy zastávky v Týnečku v rámci této celostátní změny již
nepočítáme. Jedinou změnou bude uspíšení odjezdu spoje 16 linky 891340 o 8 minut na čas
6:52 z výchozí zastávky Bělkovice-Lašťany,Lašťany,garáž z důvodu dřívějšího a včasného
příjezdu spoje do terminálu Olomouc,,hl.n. Ke zpožděnému dojezdu tohoto spoje a nemožnosti
přestupů na MHD jsme přijali několik podnětů, které řeší právě tato změna jízdního řádku
linky 891340.
S ohledem na charakter zastavování nelze ani po úpravách uvažovat o rozšíření obsluhy
zastávky Týneček na dálkových linkách. U regionálních linek lze po uzavření jízdních řádů
provést revizi frekvence obsluhy zastávky Týneček, nicméně s ohledem na poměrně vysokou
frekvenci zastavování bychom uvítali konkrétní podněty – časové polohy spojů, kde je mezi
spoji větší časová prodleva a existuje pravidelná poptávka cestujících po přepravě. Není
vhodné a z pohledu udržení přesnosti již tak zpožděných spojů průjezdem ulicí Chválkovickou
žádoucí zavádět obsluhu zastávky s nutností sjezdu z hlavní komunikace na zcela všech
spojích všech linek, které jedou často v souběhu nebo pouze s minimálními časovými
rozestupy. O možnosti zavést zastavování na zastávce Olomouc,Týneček na všech spojích
regionálních linek (např. formou zastávky na znamení) lze uvažovat až po zřízení zastávek na
hlavní komunikaci I/46.
Děkujeme Vám touto cestou za pochopení a případné doplnění podnětu o konkrétní poptávku
po přepravě.“
10. Komise bere na vědomí rozhodnutí o povolení úplné uzavírky veřejně přístupné účelové
komunikace u železničního přejezdu P4202, č. j. SMOL/222764/2020/OS/PK/Vlc ze dne 22.
9. 2020.
11. Komise bere na vědomí dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, č. j.
SMOL/235625/2020/OMZOH/MZ/Lab ze dne 24. 9. 2020.
12. Komise bere na vědomí rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace, č. j.
SMOL/234268/2020/OS/PK/Vlc ze dne 29. 9. 2020.
Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 20:00 hodin.
Příští termín schůze KMČ bude upřesněn.
Jednání vedl: Bc. David Štěpánek, předseda KMČ
Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha
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Rozdělovník:
1) MMOl - KMD – Bc. D. Horňáková
2) MPO - III.odd.
Příloha: fotografie laviček na dětském hřišti v ul. Kubatova
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