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ZÁPIS č. 6 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 10. 6. 2021 

 

 
Přítomni: Bc. David Štěpánek, Rostislav Brázda, Mgr. Zdeněk Letocha, Ing. arch. Tomáš 

Pejpek, Jiří Tuška 
 

Omluveni: Vojtěch Janalík, Helena Michalcová, René Mohyla, RNDr. Petr Pikal, Ing. 

Miroslav Tichý 
 

Hosté: D. Vrtělová, M. a H. Šprtovy, B. Šafařík (SDH Chválkovice) 
Městská policie: strážník 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. Obyvatelka bytového domu Chválkovická 490/192 p. Vrtělová upozorňuje, že příjezdová 

cesta za domem, nacházející se ve vlastnictví města Olomouce, je v dlouhodobě 

nevyhovujícím stavu. Město údajně nechce komunikaci opravit a současně nesouhlasí, aby 

opravu provedli svépomocí obyvatelé domu. Komise žádá příslušné odbory MMOl o 

provedení místního šetření za přítomnosti p. Vrtělové i zástupce KMČ s cílem nalézt řešení. 

 

3. Komise urguje umístění značky „slepá ulice“ u příjezdu k domům Chválkovická 188 až 

194 z ulice Chválkovická (viz bod č. 11 zápisu č. 10 z 14. 11. 2019). Omylem tam zajíždějí 

auta, která pak problematicky vyjíždějí zpět. 
 

4. Paní M. a H. Šprtovy poukazují na poškození vozovky na ulici Chválkovická v blízkosti 

domu Kubatova 31 od kamionů a snad i od nákladních vozů modernizujících přilehlou 

železniční trať. Ve vozovce je série prasklin, vibrace se od kamionů přenáší na domy, v noci 

se nedá spát. Auta navíc v předmětném úseku na výjezdu z Olomouce údajně často jezdí 

vysokou rychlostí. Proběhla diskuse k situaci, včetně zvažování využití dat z detektorů 

zabudovaných ve vozovce a včetně zvažování požadavku na umístění pokutového radaru se 

závěrem, že v prvním kroku se dotčené obrátí přímo na ŘSD i MMOl. 

Paní Šprtovy dále poukazují na průjezdy nákladních vozů se sypkým materiálem na otevřené 

korbě a tím na znečišťování životního prostředí a dále na zatékání vody při deštích z vozovky 

do zahrad domů. 
Komise požaduje realizaci místního šetření ve věci stavu vozovky a zatékání vody do zahrad 

za přítomnosti paní Šprtových a zástupce KMČ.  

 

5. Proběhla diskuse o míře poškození luk a komunikací vedoucích k železniční trati v 

důsledku nákladní dopravy provádějící modernizaci trati.  Komise žádá MMOl o sdělení, 

jakým způsobem a v jakém stavu město předávalo pozemky stavbě, zda již proběhlo převzetí 

zpět a zda byl opětovně posouzen stav pozemků a komunikací po rekonstrukci trati, jaké byly 

nalezeny rozdíly a jak byly případně řešeny. 
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6. Komise vyslovuje spokojenost s jarním sečením trávníků ve Chválkovicích – kvalita sečení 

byla výrazně nejlepší za poslední roky, i občané si kvalitu chválili. 
 

7. Hosté paní Šprtovy i paní Vrtělová si stěžují na zápach z kanalizace. Tlaková kanalizace od 

Týnečka má možná nedostatečné parametry. Proběhla diskuse se závěrem, že občané se 

neprve pokusí řešit tyto problémy vlastní cestou. 
 

8. Předseda komise přečetl žádost T. J. Sokol Olomouc-Chválkovice o finanční příspěvky na 

akce spolupořádané s KMČ v letošním roce. Vzhledem k neusnášení schopnosti projedná 

komise žádost na příštím jednání. 
 

9. Komise projednala podnět občana na přemístění směrové značky na Sv. Kopeček na ulici 

Chválkovická před odbočkou na Selské náměstí. Směrová značka je schovaná za stromem, lze 

ji snadno přehlédnout (viz fotografie v příloze). Komise s podnětem souhlasí a žádá o 

přemístění směrovky o 10-15 metrů dál směrem ke křižovatce. 
 

10. Komise urguje vyčištění přístřešku autobusové zastávky Na Rohu od sprejerských nápisů 

(viz bod č. 6 zápisu č. 3 z 25. 3. 2021). 
 

11. Pan Šafařík pozval komisi i celou veřejnost na 23. ročník pohárové soutěže v požárním 

útoku dne 19. června, pozvánka byla umístěna do vývěsek KMČ a na Facebook. 
 

12. Pan Šafařík seznámil komisi se záměrem doplnění a obnovy stromořadí u mlatového 

chodníku u nové hasičské zbrojnice. K záměru proběhne jednání se zástupci města. 

 

13. Komise bere na vědomí sdělení usnesení RMO k neschválení nájmu části pozemku, č. j.: 

SMOL/127326/2021/OMAJ/MR/Kor ze dne 27. 5. 2021.  

 

 

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

Další jednání komise se uskuteční dne 8. července 2021 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. 
 

 

Přílohy: fotografie směrové značky na Svatý Kopeček 
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