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ZÁPIS č. 11 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 11. 11. 2021 

 

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

arch. Tomáš Pejpek, RNDr. Petr Pikal, Ing. Miroslav Tichý, Jiří Tuška 

 

Omluveni: Helena Michalcová, René Mohyla 

 

Komise se sešla v počtu 8 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. Komise se připojuje k e-mailovému podnětu obyvatelky Chválkovic popisující 

problém s parkováním na zeleni v ulici Šubova a žádá odbor zeleně a odpadového 

hospodářství a útvar hlavního architekta o sdělení, jak chtějí situaci řešit krátkodobě i 

v dlouhodobém výhledu. Komise k věci podotýká, že se nejedná o první případ, ale 

obdobné žádosti řešila již v minulosti a nedostala uspokojivou odpověď (např. ul. Na 

Trávníku). 

 

3. Ve věci sezonního umístění stánku se zmrzlinou na parkovišti u pevnůstky komise 

bere na vědomí ukončení nájmu k 30. 9. 2021 dle smlouvy OMZOH-

MZ/ZVP/001075/2021/Lab. Pokud se má obdobná smlouva opakovat, komise 

zejména nesouhlasí s vedením kabelu přes vozovku po povrchu (ohrožuje to bruslaře a 

cyklisty) a s umístěním stánku u výjezdu z parkoviště, což ztěžuje výhled a ohrožuje 

bezpečnost. Komise doporučuje pro případné umístění obdobného stánku v budoucnu 

travnatý pás vedle vozovky na protější straně (směrem k Olomouci). Dále v 

obdobných případech komise žádá o informaci předem, aby se k žádosti mohla 

vyjádřit. 

 

4. Komise žádá o kontrolu mobiliáře u parkoviště u pevnůstky a o výměnu poškozených 

prvků. 

 

5. Ve věci přemístění elektrobedny od pomníku Vincence Švestky komise obdržela 

sdělení od oddělení KMČ a detašovaných pracovišť, že akci letos nebude možné 

realizovat ani zaplatit zálohovou fakturu. Alokovanou částku 200.000 Kč proto 

komise využije pro předláždění chodníku v ulici Na Luhu č. 8 až č. 12 včetně (v ceně 

cca 160.000 Kč). 

 

6. Komise na základě žádosti souhlasí se zapůjčením částky 77.000 Kč z finančních 

prostředků na estetizaci komisi městské části Černovír a Klášterní Hradisko. Částka 

bude komisi vrácena v roce 2022. 

 

7. Člen komise p. Brázda navrhuje pořízení houpaček na dětské hřiště Na Trávníku. 

Proběhla diskuse. Komise projedná návrh v příštím roce. 
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8. Pan předseda informoval komisi o záměru úpravy zeleně před mateřskou školou, 

případnou lavičku bude vhodné zde umístit až po realizaci úpravy.  

 

9. Komise žádá o obnovení pořádání sběrových sobot 2x do roka. 

 

10. Komise urguje pravidelné sečení příkopy u cyklostezky od parkoviště u pevnůstky 

směrem k Týnečku včetně parcely č. 1578/2 (viz bod 11 zápisu č. 6 z 9. 7. 2020). 

 

11. Vyjádření odborů MMOl k požadavkům a podnětům KMČ ze září a října: 

 

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

dešti se v okolí hydrantu koncentruje voda. 

Vyjádření: požadavek na opravu bude zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s. v roce 

2022. 

 

Podnět: Komise žádá o provedení opravy propadajícího se kanálu na silnici před domem 

č. 236/30 v ulici Kubatova. 

Vyjádření: požadavek na opravu bude zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s. v roce 

2022.           

 

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

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

Vyjádření: požadavek na opravu byl zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s.          

 

Podnět: Komise žádá o opravu díry v chodníku u dětského hřiště Na Trávníku (viz foto v 

příloze). 

Vyjádření: požadavek na opravu byl zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s.  

 

Podnět: 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. 

Vyjádření: ÚHA se s připravovaným projektem seznámí, vč. případného místního 

šetření, a následně se k jednotlivým lokalitám vyjádří.    

 

Podnět: 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. 

Vyjádření: Pracovní skupina se prozatím nesešla z důvodu, že nenastaly důvody pro 

její svolání, jelikož zatím nedošlo k žádnému výraznému posunu v přípravě. Dle 

sdělení ŘSD v současné době na základě získaných podkladů (např. ve vazbě na 

hydrologický průzkum náhradních vodních zdrojů pro spol. OLMA, a.s.) probíhá 

výběrové řízení na dodání dokumentace pro zpracování EIA, kdy předpokládaný 

termín podání žádosti EIA je 15. 3. 2022. Zároveň probíhá výběrové řízení 

zpracovatele úpravy DUR 
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Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 19:30 hodin. 

 

Další jednání komise se uskuteční dne 9. prosince 2021 v 18:00 hodin v salonku restaurace 

SK Chválkovice. 

 

  

Jednání vedl: Bc. David Štěpánek, předseda KMČ 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha 

 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl – Bc. D. Horňáková 

2) MPO - III.odd. 

 

 


