
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 6
Chválkovice

Č. 3 / 2022 10. 03. 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, RNDr. Petr Pikal, Rostislav Brázda

Omluveni:

Nemluveni: Ing. Miroslav Tichý

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Komise schválila program schůze předložený p. předsedou.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Městská policie i občané zaznamenali nežádoucí chování teenagerů v naší čtvrti - údajné popíjení alkoholu na
veřejnosti.  Městská policie žádá veřejnost v takovém případě o bezodkladné nahlášení konkrétní informace na
telefonní číslo 156.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

žádost o znovuzavedení sběrových sobot - Předáno na Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
žádost o omezení rychlosti v ulici Na Luhu - Odbor dopravy a územního rozvoje vyhodnotil požadavek jako
neopodstatněný. Předseda komise doplní podklady k žádosti a požádá o revizi stanoviska.

Starší požadavky

Zápis č. 1/2022 ze dne 13. 01. 2022: Doplnění herních prvků na dětské hřiště Na Trávníku - Předseda komise
doplnil podklady na základě žádosti Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

05 Projednávané záležitosti

05.1 Budování cyklostezky Chválkovická

Pan předseda informoval o zahájení budování cyklostezky na ul. Chválkovická od pevnůstky směrem ke
křižovatce s ul. Luční. Předpokládané dokončení stavby v září 2022.

05.2 Zásah proti komárům



Stejně jako v minulých letech je i letos plánována realizace postřiku proti komárům. Vzhledem k navýšení ceny
postřiku a sníženému letošnímu rozpočtu komise konstatuje, že preventivní zásah by mohl být hrazen z
prostředků příslušného odboru MMOL. a pověřuje předsedu projednáním na Magistrátu a s ostatními komisemi.

05.3 Ukliďme Česko

Dne 2. 4. 2022 (sobota) proběhne tradiční akce Ukliďme Česko. Technické služby města Olomouce sdělují, že
občané mající zájem zapojit se do úklidu se mají s nimi domluvit na součinnosti a poskytnutí pomůcek. Kontakty:
https://www.tsmo.cz/kontaktni-udaje/dispecink/.

05.4 Informace o počtech obyvatel

Předsedové jednotlivých komisí obdrželi e-mail od paní náměstkyně Kolářové s informací o aktuálním počtu
obyvatel městských částí. Chválkovice podle informací paní náměstkyně mají v současnosti 1283 obyvatel.

05.5 Parkování před mateřskou školou

V návaznosti na bod 3.1 lednového zápisu komise prodiskutovala varianty úpravy prostranství před mateřskou
školou navrhované Ing. arch. Pejpkem. Ve věci proběhne místní šetření za účasti p. Slezáka a p. Binara.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 konzultace výsadby alejí

Komise žádá o účast na jednání komise dne 14. dubna odborníka z Odboru městské zeleně a odpadového
hospodářství ve věci konzultace záměru výsadby alejí v extraviánu k. ú. Chválkovice.

2 Žádost o informace k zásahu proti komárům

Komise požaduje seznámení s rozsahem prováděných prací - jakým způsobem, v jakém rozsahu a kde přesně
postřik probíhal minule. Dále žádá o předložení smlouvy za minulý postřik a nabídky letošního postřiku.

3 Kryty civilní ochrany ve Chválkovicích

Komise žádá Odbor ochrany o vyjádření, zda a kde jsou v naší čtvrti k dispozici kryty civilní ochrany. 

4 Údržba zeleně

Komise žádá: 
1. o ořez keřů u hřiště a kontejnerů na ul. Kubatova.
2. o kontrolu a údržbu stromů na travnaté ploše kolem hřiště Na Trávníku - např. u sousoší anděla s poutníkem
se nedávno odlomila velká větev.
3. o kontrolu bříz poblíž staré hasičské zbrojnice - jedna z bříz je zřejmě suchá.
4. o prověření stromů u kostela, zda stromy nezasahují příliš nad střechu a okapy a nemohou stavbu poškodit.
5. o sečení trávy kolem cyklostezky od parkoviště u pevnůstky směrem k Týnečku k ul. Nohejlova.

5 Údržba pomníku padlým ve světových válkách na Selském náměstí

Komise žádá:
1. o ořez dvou přerostlých keřů u pomníku na výšku 100 cm

2. o vyčištění kamenných desek se jmény padlých a jejich skleněných ochranných krytů od vrostlé trávy a
nečistot. A o zpětné usazení ochranných krytů s případnou úpravou tak, aby se neopakovalo prorůstání travin a
vyhrnování zeminy mravenci pod skla.

3. o odstranění mechu a nečistot ze zídky pod kovovým plotem a napuštění zídky ochranným prostředkem,



totéž případně s patou pomníku.
Tyto práce byly požadovány již na podzim před výročím 28.10., ale neproběhly.

08 Obecné informace

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno v 19:30 hodin.Další jednání komise se uskuteční dne 14. dubna
2022 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Chválkovicích.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. David Štěpánek

Zapsal/a:
Mgr. Zdeněk Letocha

Ověřil/a:
Bc. David Štěpánek


