
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 6
Chválkovice

Č. 1 / 2022 13. 01. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Bc. David Štěpánek, Jiří Tuška, Vojtěch Janalík, René Mohyla, Helena Michalcová, Mgr.
Zdeněk Letocha, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Rostislav Brázda, Ing. Miroslav Tichý

Omluveni: RNDr. Petr Pikal

Hosté: strážník MPO, PhDr. Pavel Slezák z odboru školství

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Komise schválila program schůze předložený p. předsedou.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 parkování před mateřskou školou

Pan PhDr. Slezák z odboru školství přednesl komisi problém s parkováním u mateřské školy, zejména při
rozvozu stravy. Navrhuje vytvořit podél vozovky před školkou zpevněný pruh na úkor zelené plochy pro
vystupování z vozidel a pro dopravu stravy na vozíku. Proběhla diskuse. Zvažovány tři varianty: chodník v
úrovni vozovky, zúžená pochozí plocha, zúžený záliv + zúžená pochozí plocha. Komise souhlasí s vhodností a
potřebou řešit problematiku, proběhne místní šetření za přítomnosti dopravního inženýra, kterého doporučí p.
Ing. Binar (návrh termínu: 27.1.2022 na 15 hodin). Financování akce z rozpočtu města, nikoliv KMČ.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

05 Projednávané záležitosti

05.1 Projednání rozpočtu

Komise projednala rozpočet KMČ obdržený z města. Rozpočet je pro letošní rok nižší, než tomu bylo v
předchozích letech. Komise má k dispozici tyto částky:

377 tisíc Kč - estetizace (započtena je i vrácená částka od KMČ Černovír a Klášterní Hradisko)
150 tisíc Kč - opravy komunikací
65 tisíc Kč - opravy a údržby



50 tisíc Kč - nákup služeb
1 tisíc Kč - občerstvení

V diskusi převládá názor dokončit rozplánované akce (i s ohledem na ponížený rozpočet a končící čtyřleté
funkční období komise), řešit parkování u fotbalového hřiště a dořešit vymístění elektrobedny od pomníku
Vincence Švestky.
Usnesení:

Komise souhlasí s využitím částky 200 tisíc Kč na vymístění elektrobedny od pomníku Vincence Švestky.
Komise souhlasí s využitím částky 63 tisíc Kč na vytvoření projektu parkování u fotbalového hřiště Chválkovice.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Stav projektu úprav okolí kostela a přechodu pro chodce Chválkovická u pevnůstky

Komise klade důraz a připomíná dlouhodobě připravované projekty úprav okolí kostela sv. Barbory a
vybudování přechodu pro chodce a cyklisty na ulici Chválkovická u pevnůstky směrem k černovírskému lesu.
Tyto investiční akce přesahují finanční možnosti komise, jsou rozpracovány a komise žádá o zařazení akcí do
investičního plánu města.

05.3 Doplnění herních prvků a laviček na dětské hřiště Na Trávníku

P. Brázda navrhuje doplnění houpačky na hřiště.
P. Ing. Arch. Pejpek prověří možnost získání replik starých (stávajících) laviček pro doplnění sezení u hřiště.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Doplnění herních prvků na dětské hřiště Na Trávníku

Komise žádá Magistrát města Olomouce o sdělení, zda je v rozpočtu města kapitola, ze které je možné
financovat nové herní prvky na dětské hřiště.

08 Obecné informace

Příští jednání KMČ Chválkovice proběhne dne 10. února 2022 od 18:00 hodin v zasedacím sále hasičské
zbrojnice na Selském náměstí.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. David Štěpánek

Zapsal/a:
Mgr. Zdeněk Letocha

Ověřil/a:
Bc. David Štěpánek


