
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 6
Chválkovice

Č. 2 / 2022 10. 02. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Bc. David Štěpánek, Jiří Tuška, Vojtěch Janalík, Helena Michalcová, Mgr. Zdeněk Letocha,
RNDr. Petr Pikal, Rostislav Brázda, Ing. Miroslav Tichý

Omluveni: René Mohyla, Ing. arch. Tomáš Pejpek

Hosté: Ing. Antonín Skácel (starosta TJ Sokol Olomouc-Chválkovice)

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Komise schválila program jednání předložený p. předsedou.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Vystoupení starosty Sokola

Starosta Sokola Ing. Skácel přednesl plán akcí na rok 2022, které má Sokol v úmyslu spolupořádat s KMČ.
Jedná se o akce: 8. května - položení kytice k pomníku, 25. června - sportovní odpoledne, 27. října - lampionový
průvod a kladení věnců, 3. prosince - rozsvícení vánočního stromu a adventní koncert. Starosta požádal komisi
o finanční podporu společných akcí. Dále pozval členy komise na jednání valné hromady.
Usnesení:

Komise obecně schvaluje finanční podporu akcí spolupořádaných s TJ Sokol Olomouc-Chválkovice s tím, že o
konkrétní výši podpory jednotlivých akcí bude rozhodováno průběžně - s ohledem na letošní výrazně krácený
rozpočet komise.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



06.1 název nové ulice

Magistrát města Olomouce žádá komisi o předložení návrhů na pojmenování nově vznikající ulice vedoucí z
ulice Stejskalovy od fotbalového hřiště za zahradami podél areálu Agra Chválkovice. Stojí tam již dva rodinné
domy a je možná další výstavba. Proběhla diskuse.
Usnesení:

Komise navrhuje pojmenování nové ulice v tomto preferovaném pořadí: Švestkova, Na Štěrku, Stodolní.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 sběrová sobota

Vzhledem k narůstajícím problémům s odkládáním odpadu u kontejnerů komise žádá Magistrát města
Olomouce o znovuzavedení sběrových sobot.

2 omezení rychlosti v ulici Na Luhu

Občané ulice Na Luhu si stěžují na rychlou jízdu osobních vozidel vjíždějících z polní cesty od zahrádkářské
kolonie do ulice Na Luhu. Bylo diskutováno možné omezení rychlosti dopravní značkou či technická opatření
(retardér). Komise žádá Odbor dopravy Magistrátu města Olomouce o řešení - umístění dopravní značky
omezující rychlost, anebo realizaci technických opatření, která přimějí vozidla ke snížení rychlosti.

08 Obecné informace

08.1 kamera v Chodské ul.

Komise informuje, že v Chodské ulici byla umístěna kamera u kontejnerového stanoviště.

08.2 investiční akce

Předseda komise sděluje informace získané na jednání s Radou města Olomouce dne 24. ledna 2022:
Na projekt úpravy okolí kostela Sv. Barbory je vydáno společné povolení a je zpracována dokumentace pro
provádění stavby vč. soupisu prací, dodávek a služeb. Projekt je tedy připraven k realizaci, nicméně není
zahrnut v plánu prací pro letošní rok. Předpokládané náklady činí 7,6 mil. Kč.
Co se týče realizace přechodu pro pěší a cyklisty na Chválkovické ulici u pevnůstky, je v plánu na letošní rok
zadat zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby 1. etapy. Odbor
investic zahájil přípravu zadání akce. Předpokládá ukončení projektování 1. etapy v letošním roce, samotná
realizace by mohla proběhnout až v roce 2023. Předpokládané náklady 1. etapy činí cca 7,5 mil. Kč.
Cyklostezka na Chválkovické ulici od pevnůstky směrem k městu bude vybudována v letošním roce.

08.3 příště

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 19:25 hodin.
Další jednání komise se uskuteční dne 10. března 2022 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Chválkovicích.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. David Štěpánek



Zapsal/a:
Mgr. Zdeněk Letocha

Ověřil/a:
Bc. David Štěpánek


