
ZÁPIS č. 9 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 9. 9. 2021 

 

 
Přítomni: Bc. David Štěpánek, Rostislav Brázda, Vojtěch Janalík, Ing. arch. Tomáš Pejpek, 

RNDr. Petr Pikal, Jiří Tuška, Helena Michalcová 

 

Omluveni: Ing. Miroslav Tichý, René Mohyla, Mgr. Zdeněk Letocha 

 

Hosté: p. Roller 

 

Komise se sešla v počtu 7 přítomných členů a je dle bodu č. 4 čl. 3 jednacího řádu KMČ 

usnášení schopná. 

 

1. Komise schválila program jednání předložený p. předsedou.  

 

2. Komise projednala situační výkresy k plánovaným úpravám kontejnerových 

stanovišť v ul. Kubatova, Na Luhu a Na Zákopě. Vzhledem k připomínkám KMČ 

k situačním výkresům proběhlo dne 20. 9. 2021 jednání v zasedací místnosti 

odboru životního prostředí za přítomnosti zástupců KMČ Bc. Štěpánka a Ing. arch. 

Pejpka. Komise sdělila k uvedeným stanovištím následující připomínky:  

 

- ul. Kubatova: KMČ žádá o posun navrhovaného stanoviště za přilehlé keře, což 

by mohlo vést k redukci nepořádku kolem stanoviště, způsobovaného 

vyhazováním odpadu kolem projíždějícími občany. Pokud by to bylo z hlediska 

finančních možností OMZOH možné, KMČ žádá o vybudování ohrádky za 

kontejnery.   

- ul. Na Luhu: KMČ souhlasí s návrhem na zpevnění povrchu kontejnerového 

stanoviště, ale žádá o realizaci akce na současném místě kontejnerového stání. 

Navrhovaná lokalita je dle jednoho ze členů KMČ využívána místními občany a 

dětmi, které si tam hrají.  

- ul. Na Zákopě: KMČ žádá o posun navrhovaného rozšíření stanoviště o šířku 

jednoho kontejneru směrem od vozovky, neboť kontejner nejblíže vozovce by 

bránil výhledu řidičům vjíždějícím do křižovatky. Pokud by to bylo z hlediska 

finančních možností OMZOH možné, KMČ žádá u tohoto stanoviště rovněž 

vybudování zadní stěny za kontejnery.  

  

3. Komise diskutovala možnosti úpravy parkovací plochy u fotbalového hřiště za 

přítomnosti p. Rollera. Pan Roller po dohodě s KMČ sežene projektanta, se kterým 

bude KMČ dále v uvedené věci jednat.   

 

4. Komise přijala stížnost na opakující se nepokoje a nepořádek v okolí obchodu 

Hruška a přilehlých domů ve Chválkovické ulici a předala podnět k prošetření 

městské policii.   

 



5. Komise žádá o opravu propadajícího se požárního hydrantu v ul. Na Luhu. Při 

dešti se v okolí hydrantu koncentruje voda.  

 

6. Komise žádá o provedení opravy propadajícího se kanálu na silnici před domem č. 

236/30 v ulici Kubatova.  

 

7. Komise žádá příslušný odbor Magistrátu města Olomouce o vyjádření 

k požadavku z loňského zápisu (viz bod. č. 5 zářijového zápisu) o sdělení možnosti 

údržby veřejného prostoru pracovníkem TSMO.   

 

8. Komise žádá o přidání odpadkového koše na autobusovou zastávku Selské náměstí 

ve směru na Svatý Kopeček. Uvedená zastávka nedisponuje odpadkovým košem a 

v jejím okolí bývá často nepořádek.  

 

9. Komise žádá o opravu výtluku na silnici v ul. Selské náměstí ve výjezdu směrem 

ke kostelu sv. Barbory (viz foto v příloze).  

 

10. Komise žádá o opravu díry v chodníku u dětského hřiště Na Trávníku (viz foto 

v příloze).  

 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 19:15 hodin.  

 

Další jednání komise se uskuteční dne 14. října 2021 v 18:00 hodin v nové hasičské zbrojnici 

ve Chválkovicích. 

 

Jednání vedl: Bc. David Štěpánek, předseda KMČ  

Zapsal: Bc. David Štěpánek, předseda KMČ 

 

 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl – Bc. D. Horňáková 

2) MPO - III.odd. 

 

Přílohy: 

1) Fotografie výtluku v ul. Selské náměstí 

2) Fotografie díry v chodníku u dětského hřiště Na Trávníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) Fotografie výtluku v ul. Selské náměstí 

 

 
 

2) Fotografie díry v chodníku u dětského hřiště Na Trávníku 

 



 
 

 


