
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 6
Chválkovice

Č. 5 / 2022 12. 05. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni: René Mohyla, Ing. Miroslav Tichý

Nemluveni: Ing. arch. Tomáš Pejpek

Hosté: Vojtěch Svoboda

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Komise schválila program schůze předložený p. předsedou.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Požadavky na MPO

MPO prověří autovrak v Šubově ulici a předměty v trávě v ulici Na Trávníku.

03 Vystoupení hostů

03.1 Neúnosný provoz v ulicích Na Rybníčku a Šubova

Host pan Vojtěch Svoboda poukazuje na neúnosný provoz aut v ulicích Na Rybníčku a Šubova zejména v ranní
špičce (méně i odpoledne). Auta jedoucí od Šternberka sjíždějí do úzkých ulic Na Rybníčku a následně Šubova
ve snaze vyhnout se ucpané Chválkovické ulici. Auta poté pokračují Selským náměstím do ulice Na Zákopě,
kde se zčásti vracejí zpátky na Chválkovickou (podjely stojící kolonu) a zčásti odbočují do průmyslové zóny.
V diskusi i se zástupcem MPO byly zvažovány varianty zjednosměrnění ulice Na Rybníčku směrem k Týnečku
či zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu směrem od Týnečka do ulice Na Rybníčku.
Uzávěra ulice Na Rybníčku nejspíše zvýší provoz v ulici Kubatova, protože ta je následující, kudy lze uniknout z
ucpané Chválkovické. Pokud by se i ta uzavřela nějakým způsobem nadměrnému průjezdu aut, lze očekávat
problém s vyjížděním ze Selského nám. na Chválkovickou směrem k městu, protože od Týnečka bude nejspíše
z Chválkovické odbočovat šňůra aut na Selské nám., aby podjely ucpanou Chválkovickou alespoň přes ulici Na
Zákopě.
Komise žádá o účast na příštím jednání dne 9. června 2022 dopravního experta z magistrátu pro projednání této
záležitosti - viz bod 7.3 tohoto zápisu.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky



Zápis č. 3/2022 ze dne 10. 03. 2022: Údržba zeleně - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 10. 03. 2022: Údržba pomníku padlým ve světových válkách na Selském náměstí - V
realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 Diskuse k pořízení herních prvků na dětské hřiště Na Trávníku a vymístění elektrobedny od
pomníku V. Švestky

Předseda komise seznámil členy se stavem jednání o vymístění elektrobedny od pomníku V. Švestky a s
návrhem doplnění herních prvků na dětské hřiště Na Trávníku. Vzhledem k nejasným termínům i neurčité a
pořád měnící se finanční částce za přemístění elektrobedny nakonec komise dala přednost pořízení herních
prvků na dětské hřiště.
Usnesení:

Komise schválila pořízení dvou herních prvků na dětské hřiště Na Trávníku (houpačka, skluzavka) v ceně 120
tisíc Kč z prostředků na estetizaci.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

05.2 Příspěvek TJ Sokol Olomouc-Chválkovice

Komise jednomyslně schválila příspěvek TJ Sokol Olomouc-Chválkovice ve výši 10 tisíc Kč na organizaci
koncertu pěveckých sborů v rámci festivalu Svátky písní, 15 tisíc Kč na akci v rámci oslav vzniku ČSR a 15 tisíc
Kč na rozsvícení vánočního stromu a adventní koncert.

05.3 Dokončení rekonstrukce chodníku v ulici Na Luhu

Komise jednomyslně odsouhlasila nabídku na dokončení rekonstrukce chodníku v ulici Na Luhu v hodnotě 140
tisíc Kč.

05.4 Zrušení srpnového jednání komise

Usnesení:
Komise souhlasí s uplatněním výjimky a ruší srpnovou schůzi dle bodu 1 čl. 2 jednacího řádu KMČ.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Studie inline stezek

Komise žádá magistrát o předložení studie (v elektronické podobě) na inline stezky na Chválkovických lukách
vypracované před několika lety.

2 Snížení rychlosti v ulici Na Luhu

Komise žádá o snížení rychlosti v ulici Na Luhu - umístění dopravní značky omezující rychlost, anebo realizaci
technických opatření, která přimějí vozidla ke snížení rychlosti, a to z důvodu bezpečnosti místních obyvatel a
dětí, které se v dané lokalitě pohybují. Ulice má charakter slepé ulice a zejména z polní cesty od zahrádkářské
kolonie vjíždějí auta do ulice vysokou rychlostí, nečekaně a nepřiměřeně místním podmínkám.
Komise může tento požadavek projednat na příští schůzi s dopravním expertem z magistrátu.

3 Přítomnost dopravního experta magistrátu na červnovém jednání komise

Komise žádá o účast na příštím jednání dne 9. června 2022 dopravního experta z magistrátu pro projednání
možností zklidnění dopravy ve Chválkovicích - viz body 3.1 a 7.2 dnešního zápisu (přetížené ulice Na Rybníčku



a Šubova ul. a snížení rychlosti v ulici Na Luhu) a starší požadavek na zvážení "obytné zóny" v části Selského
náměstí viz bod 7. zápisu č. 8 z 10. září 2020.

08 Obecné informace

08.1 Pozvánka na koncert pěveckých sborů

KMČ zve občany na vystoupení pěveckých sborů z Polska, Maďarska a České republiky v rámci festivalu
Svátky písní Olomouc, které se uskuteční dne 3. června 2022 od 19:00 hodin ve chválkovické Sokolovně.

08.2 Výzva občanům k pomníkům

Vandalismus nelze tolerovat v žádné jeho podobě. Odsoudit ruskou agresi na Ukrajině je v pořádku, nicméně
důrazně žádáme občany, aby při projevu svého nesouhlasu s ruskou invazí nepoškozovali pomník vojsk Rudé
armády. Za tento přestupek lze pachateli podle § 5 Zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních
místech uložit pokutu až do výše 100 tisíc Kč. Děkujeme za pochopení.

08.3 Obecné informace

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno ve 20:05 hodin. Příští jednání komise proběhne dne 9. června 2022
od 18:00 hodin v zasedacím sále hasičské zbrojnice.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 26. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. David Štěpánek

Zapsal/a:
Mgr. Zdeněk Letocha

Ověřil/a:
Bc. David Štěpánek


