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ZÁPIS č. 8 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 12. 8. 2021 

 

 
Přítomni: Rostislav Brázda, Vojtěch Janalík, Mgr. Zdeněk Letocha, Ing. arch. Tomáš Pejpek, 

RNDr. Petr Pikal, Jiří Tuška 
 

Omluveni: Helena Michalcová, Bc. David Štěpánek 

Nepřítomni: René Mohyla, Ing. Miroslav Tichý 
 

Městská policie: strážníci MP Ol. 
 

Komise se sešla v počtu 6 přítomných členů a je dle bodu č. 4 čl. 3 jednacího řádu KMČ 

usnášení schopná. 
 

1. Komise schválila program jednání předložený p. předsedou prostřednictvím e-mailu. 

 

2. Strážníci městské policie informovali komisi, že po jejich intervenci byl již odklizen 

stavební materiál z trávníku naproti restaurace Hanácký dvůr (viz bod č. 3 zápisu č. 7 z 8. 7. 

2021). 

 

3. Komise obdržela upozornění občana Hlušovic na nebezpečnou situaci na cyklostezce od 

pevnůstky ke staré vodárně, kde došlo k položení chráničky el. kabelu ke stánku 

s občerstvením přímo na cyklostezku. Dotyčný si spolu se synem jedouce na kolech nevšimli 

proti podvečernímu slunci chráničky, oba spadli, došlo ke zranění a škodě na kolech. 
Komise považuje položení kabelu a chráničky napříč cyklostezkou za obtěžující, nevhodné a 

nebezpečné jak pro bruslaře, tak pro cyklisty a žádá Odbor dopravy a územního rozvoje o 

řešení – odstranění kabelu, anebo vyřešení překážky, tak, aby nebyla nebezpečná pro cyklisty 

a bruslaře. 
 
4. Komise projednala a odsouhlasila čerpání přidělené částky na estetizaci ve výši 300.000 Kč 

na následující projekty: 

- Prodloužení mlatového chodníku u nové hasičské zbrojnice (v přímé linii k vozovce)  
- Přemístění elektrobedny ČEZ u pomníku Vincence Švestky 
- Pořízení projektové dokumentace zpevněného parkování u fotbalového hřiště 
- Pořízení informační tabule o historii Chválkovic (pravděpodobné umístění u 

cyklostezky k Samotiškám) 
 

5. Komise pověřila svého člena p. Brázdu, aby na příští jednání komise zajistil přítomnost 

projektanta ve věci vybudování zpevněného parkování u fotbalového hřiště s cílem získat 

cenovou nabídku na projekt. 

 

6. Komise pověřila svého člena p. RNDr. Pikala prověřením cenových a designových variant 

informační cedule o historii Chválkovic (projedná s výrobcem). 
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7. Člen komise p. Brázda seznámil komisi s výsledkem jednání, které vedl s fotbalovým 

klubem SK Chválkovice ve věci možného sekání trávy přilehlého dětského hřiště Na 

Trávníku, neboť sekání trávy městem je nedostatečné. 
Komise pověřuje svého předsedu, aby zařídil objednávku sekání trávy dětského hřiště Na 

Trávníku u fotbalového klubu SK Chválkovice na měsíc srpen a září 2021 za 2.400 Kč a 

předběžně na květen až září 2022. 
 

8. Vzhledem k vysokému dopravnímu zatížení výpadovky na Šternberk (silnice I/46) komise 

pověřuje svého předsedu zahájením jednání s cílem prověření možného zpoplatnění 

kamionové dopravy ve směru na Šternberk (elektronické mýto). 
 

9. Komise zaznamenala množící se stížnosti občanů na stav chodníku a přilehlé zeleně u 

prodejny Hruška, Chválkovická 479/92. Chodník i zeleň však neleží na pozemcích města, ale 

patří vlastníku samotné prodejny. Komise proto požádá vlastníka prodejny a přilehlého 

pozemku o schůzku s cílem řešení situace. 
 

10. Komise žádá příslušný odbor magistrátu o prověření, zda při realizaci úprav koryta 

Adamovky (stavba proběhla v roce 2007) neměla být dle schváleného projektu provedena 

liniová výsadba stromů podél koryta vodního toku, a o zpravení komise o výsledku.  
 

11. Komise urguje opravu zvednutého chodníku od ul. Švabinského k dětskému hřišti Na 

Trávníku (parcela 139/2). Občané s chodítkem či berlemi tudy nejsou schopni projít (viz bod 

č. 9 zápisu č. 6 z 9. 7. 2020). 

 

12. Komise urguje opravu chodníku před domem Selské nám. 42/60 na dvou místech (viz bod 

č. 5 zápisu č. 5 z 13. 5. 2021). 
 

13. Komise žádá o vyčištění chodníku na Chválkovické ulici před i za sjezdem do ulice 

Šubovy. 

 

14. Vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje (ODUR) k požadavkům z červnového 

zápisu: 

- umístění značky „slepá ulice“ u bytovek u pevnůstky zajistí ODUR prostřednictvím 

TSMO (bod č. 3 zápisu z června 2021) 

- přemístění směrové značky na Sv. Kopeček na Chválkovické ul. zajistí ODUR 

prostřednictvím TSMO (bod č. 9 zápisu z června 2021 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 19:50 hodin. 
 

Další jednání komise se uskuteční dne 9. září 2021 v 18:00 hodin v nové hasičské zbrojnici ve 

Chválkovicích. 
 

Jednání vedl: Mgr. Zdeněk Letocha 
Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha 
 

 

Rozdělovník: 
1) MMOl - OVVI – Bc. D. Horňáková 
2) MPO - III.odd 


