
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 6
Chválkovice

Č. 6 / 2022 09. 06. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni: Jiří Tuška

Neomluveni: René Mohyla

Hosté: Hana Šprtová, Miroslava Šprtová, Milada Matušková, Jarmila Olivová

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Komise schválila program schůze předložený p. předsedou.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Diskuse s hosty

Hosté si stěžují na rychle jezdící auta a zejména kamiony na Chválkovické, v obou směrech. Požadují úsekové
měření rychlosti. Proběhla diskuse. Komise podporuje žádost občanů o úsekové měření na Chválkovické.
Dále hostům vadí nové osvětlení na Chválkovické ulici podél nově budované cyklostezky od pevnůstky k městu.
Světlo je příliš intenzivní a svítí do oken. Paní Šprtová věc řešila s Technickými službami. Komise předá stížnost
na neadekvátní osvětlení k prošetření na Odbor investic.
Hosté rovněž poukazují na intenzivní světlo z areálu kovošrotu TSR svítící celou noc. Na toto si stěžovali v
minulosti i další obyvatelé Chválkovic. Komise věc projedná se zástupcem kovošrotu.
Zástupce městské policie se vyjádřil k problematice stání na vozovce před domy v ulicích Šubova a přilehlých.
Pokud nějaké auto tvoří překážku silničního provozu nebo brání vjezdu či výjezdu z nemovitosti, je vhodné
přivolat městskou policii.
Hosté poukazují na špatný stav kanalizace na Chválkovické ul. směrem ke Kubatově ul. Kolem kanálu u
křižovatky jsou v trávníku prožrané díry od potkanů, hrozí propadnutí. U kanálu na vjezdu před domem
Chválkovická č. 156 je velká díra. Mgr. Letocha věc nafotí a předá k řešení na Technické služby prostřednictvím
webového portálu. 
Proběhla diskuse o možné zóně 30 km/h mezi ulicemi Chválkovická a Selské náměstí. Komise přidá toto téma k
dalším dopravním tématům probíraným na minulém jednání k projednání s dopravním expertem.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Studie inline stezekKomise obdržela studii, děkuje za ni.
Přítomnost dopravního experta magistrátu na červnovém jednání komiseDopravní expert se bohužel nezúčastnil



červnového jednání, omluvil se. Komise zjišťuje náhradní termín.

05 Projednávané záležitosti

05.1 Diskuse k využití "doliny" (retenční nádrže naproti fotbalového hřiště)

Proběhla diskuse o možném využití "doliny". Byly probírány varianty zachování současného stavu, využití pro
tréninky fotbalistů, využití pro širokou veřejnost s případným umístěním herních prvků. Komise se zatím
nepřiklání ke změně současného stavu, nicméně prověří na stavebním úřadě, jaké jsou vůbec možnosti jejího
případného využití, aby byl jasný rámec pro další diskuse.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Vybudování plnohodnotného mostu přes východní tangentu

Komise se seznámila s dokumentací EIA pro záměr ,,I/46 Olomouc - východní tangenta" zveřejněnou dne 20. 5.
2022 na Informačním portále CENIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK912.

V dokumentaci jsou zapracovány dvě varianty křížení tangenty se stávající silnicí III/4432 mezi Chválkovicemi a
Samotiškami. A to varianta
A) AKTIVNÍ, která představuje řešení pomocí lávky pro pěší a cyklisty, stávající silnice III/4432 bude zaslepena
B) AKTIVNÍ S MOSTEM, která představuje plnohodnotné přemostění pro osobní a veřejnou dopravu mostním
objektem

Komise požaduje k realizaci variantu B) AKTIVNÍ S MOSTEM, která jediná zohledňuje názor naprosté většiny
obyvatel Chválkovic a přilehlých městských částí I blízkých obcí i místních zemědělců - požadujících již řadu let
zachování průjezdnosti svatokopecké aleje jakožto staleté přirozené spojnice blízkých sídel, klíčové pro udržení
přirozených vazeb na území, pro spojení s okolní krajinou a pro zajištění dopravní obslužnosti. Plnohodnotné
přemostění také zajistí plynulejší přechod lipové aleje přes tangentu, zachování kompoziční a společenské osy
Klášterní Hradisko - Svatý Kopeček a je šetrnější k rázu krajiny.

2 Prošetření nového osvětlení Chválkovické ul. u nové cyklostezky od pevnůstky

Komise žádá Odbor investic o prošetření nově vybudovaného osvětlení na ul. Chválkovická u nové cyklostezky
od pevnůstky. Světlo je příliš intenzivní a svítí lidem do oken a zahrad.

08 Obecné informace

08.1 Venkovní hřiště v Sokolovně je přístupné veřejnosti

Komise sděluje, že venkovní hřiště v Sokolovně v ulici Na Zákopě je po celé dny volně přístupné veřejnosti. K
dispozici je travnatá plocha pro např. míčové hry, fotbalové branky tří velikostí jsou uloženy v rohu hřiště, je
možné si je půjčit. Dále je k dispozici venkovní ping-pongový stůl, v areálu jsou i herní prvky pro malé děti a
workout prvky pro větší.
Přes prázdniny každé úterý v odpoledních hodinách (mimo první úterý, to je státní svátek) bude přítomen člen
Sokola a bude možné si zapůjčit míče, badminton, stolní tenis, kroket, discgolf, kuželky...
(Poznámka: vchodová branka na hřiště jde občas obtížněji otevřít, nutno v takovém případě zabrat za kliku.)

08.2 Možnost hlášení závad a nedostatků ve veřejném prostoru kýmkoliv přes web

Komise připomíná občanům, že kdokoliv může nahlásit zjištěné závady a nedostatky ve veřejném prostoru
prostřednictvím webového portálu na adrese https://hlaseni.olomouc.eu/



08.3 Obecné informace

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno ve 20:30 hodin. Příští jednání komise proběhne dne 14. července
2022 od 18:00 hodin v zasedacím sále hasičské zbrojnice.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 29. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. David Štěpánek

Zapsal/a:
Mgr. Zdeněk Letocha

Ověřil/a:
Bc. David Štěpánek


