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ZÁPIS č. 10 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 14. 10. 2021 

 

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

Helena Michalcová, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Tichý 

 

Omluveni: René Mohyla, RNDr. Petr Pikal, Jiří Tuška 

 

Hosté: RNDr. K. Mutinová (KMČ Pavlovičky) A. Skácel (TJ Sokol Chválkovice), F. Vrzal 

(předseda společenství vlastníků jednotek /SVJ/ Selské nám. 63), p. Čapka 

Městská policie: strážník MP Ol. 

 

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 mailem p. předsedou. 

 

2. Host p. RNDr. Mutinová po domluvě s vedoucí p. učitelkou dává podnět na úpravu 

prostoru před mateřskou školou. Komise se podnětem bude zabývat. 

 

3. Pan Skácel navrhuje trvalé osvětlení památníku padlým a TGM. Komise se bude 

podnětem zabývat. 

 

4. Pan Skácel informuje veřejnost, že venkovní hřiště u Sokolovny (oplocená travnatá 

plocha s herními prvky v zadní části) je volně přístupné veřejnosti za podmínek 

provozního řádu vyvěšeného u vchodu. 

 

5. Host pan Vrzal (předseda SVJ) se dotazuje na záměr přemístění elektrobedny od 

pomníku Vincence Švestky, vyslovuje souhlas s předpokládaným novým umístěním 

(v zadní části travnaté plochy souběžně s chodníčkem) a požaduje, aby byl přítomen 

při projednání definitivního umístění při místním šetření. Komise souhlasí. 

  

6. Host pan Čapka upozorňuje na potřebu vhodného řešení výsadby zeleně po přemístění 

elektrobedny (aby si prolukou lidé nezkracovali cestu), dále požaduje provést údržbu 

lípy u pomníku Vincence Švestky – komise souhlasí, o údržbu lípy požádá příslušný 

odbor. 

 

7. Pan Čapka urguje jím požadovanou instalaci dopravních sloupků před jeho domem 

Pastoušky 61/3. Komise se problematice již v minulosti věnovala (viz zápis z jednání 

komise ze dne 14. 11. 2019, bod č. 1). Komise na tehdejší požadavek nedostala 

odpověď od magistrátu. Komise opětovně žádá odbor dopravy a územního rozvoje o 

realizaci místního šetření za přítomnosti p. Čapky.  

 

8. S hosty proběhla diskuse k problematice parkování u bytového domu Selské nám. 63 a 

přilehlých nemovitostí. V minulosti bylo již několikrát v diskusích navrhováno 

vytvoření parkovacích míst na části travnaté plochy přilehlé k bytovým domům před 
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starou hasičskou zbrojnicí. Komise jako jednu z možností navrhuje p. Vrzalovi, ať 

SVJ požádá odbor majetkoprávní o zřízení parkovacích míst. 

 

9. Komise diskutovala plánované úpravy kontejnerových stanovišť v ulicích Kubatova, 

Na Zákopě a Na Luhu. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství (OMZOH) 

má v úmyslu výrazně rozšířit stanoviště Kubatova a Na Zákopě, aby se dosáhlo 

vyššího vytřídění složek ze směsného komunálního odpadu. Komise má výhrady 

k předloženému návrhu, neboť se obává nárůstu znečištění okolí, estetického dopadu a 

zhoršení bezpečnosti dopravy v místech (výhledové poměry, přehlednost). Komise je 

v tomto ve sporu s OMZOH a požaduje realizaci místního šetření za přítomnosti 

pracovníků odboru hlavního architekta. Stanoviště Na Luhu je v tomto ohledu 

bezproblémové – zde má pouze dojít ke zpevnění povrchu (vydláždění) stanoviště. 

 

10. Komise diskutovala pořízení druhého radaru se statistikou na měření rychlosti. 

Vzhledem k tomu, že Městská policie Olomouc plánuje v příštím roce umístit 

represivní radar v ulici Švabinského, radar pořízený komisí v loňském roce bude poté 

přemístěn do ulice Chválkovice. Z tohoto důvodu komise od pořízení radaru ustupuje.  

 

11. 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. 

 

12. Komise konstatuje, že dlouhodobě nemá žádné nové informace o východní tangentě. 

Komise souhlasí s podnětem KMČ Staré Hodolany a Bělidla a připojuje se k jejímu 

požadavku na svolání pracovní skupiny k východní tangentě. 

 

13. Předseda komise informoval, že na magistrátu vzniká online systém pro evidenci 

požadavků jednotlivých KMČ. Zapisovatel by rovnou na jednání komise vkládal 

požadavky a podněty do webového rozhraní. Zápis by byl následně dopracován. 

Předpokládané spuštění od prosince. 

 

14. Komise děkuje občanům za hojnou účast na lampionovém průvodu při příležitosti 

oslav Dne vzniku samostatného českého státu.  

 

15. Komise bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení o prodloužení stavebního 

povolení a změny stavby před dokončením stavby "Odpadové centrum Olomouc", č.j. 

SMOL/241115/2021/OZP/VH/Los ze dne 27. 9. 2021. 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 19:45 hodin. 
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Další jednání komise se uskuteční dne 11. listopadu 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. 

 

 


