
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 6
Chválkovice

Č. 7 / 2022 14. 07. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Jiří Tuška, Helena Michalcová, Mgr. Zdeněk Letocha, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Rostislav
Brázda

Omluveni: Bc. David Štěpánek, Vojtěch Janalík, René Mohyla, RNDr. Petr Pikal

Neomluveni: Ing. Miroslav Tichý

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Komise schválila program schůze předložený mailem p. předsedou.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Komise urguje požadavek z května na prověření předmětů v trávě v ulici Na Trávníku.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

04.1 Urgence údržby pomníku padlým ve světových válkách na Selském náměstí

Komise urguje požadavek údržby pomníku padlým ve světových válkách na Selském náměstí. Viz bod číslo
07.5 zápisu z 10. března 2022.

04.2 Urgence posunutí směrové značky na Sv. Kopeček na Chválkovické ulici

Komise urguje posunutí směrové značky na Sv. Kopeček na Chválkovické ulici přiměřeně dál - tak, aby nebyla
stíněna stromem. Viz bod č. 9 zápisu z června 2021.

05 Projednávané záležitosti

05.1 Hluk a světlo z kovošrotu

Vedoucí kovošrotu TSR ve Chválkovicích písemně pozitivně reagoval na stížnosti na hluk o víkendu a sdělil, že
k tomu přijali opatření a že rovněž korigovali osvětlení v areálu tak, aby eliminovali jeho dopad mimo areál.
Komise informuje občany, že v případě dalších konkrétních výhrad je možné se obrátit jak na komisi, tak přímo
na kovošrot.



05.2 Oprava chodníku v ul. Chodská

Usnesení:
Komise pověřuje předsedu objednáním opravy chodníku v ulici Chodská, na základě korespondenčního
schválení upraveného návrhu rozpočtu členy komise v termínu do 30. července 2022.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3 Přítomnost dopravního experta magistrátu na jednání komise

Kompetentní pracovníci se bohužel omluvili z účasti na jednání z důvodu dovolených. Komise se vynasnaží
zajistit jejich přítomnost na jednání v září.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Nová ulice Švestkova ve Chválkovicích

Komise informuje, že nová ulice vedoucí od fotbalového hřiště podél zemědělského areálu Agra za stodolami a
zahradami ponese jméno Švestkova, a to na základě návrhu komise. Název byl schválen Zastupitelstvem města
Olomouce dne 6. června 2022.

08.2 Informace k východní tangentě

Mgr. Letocha informoval o veřejném projednání dokumentace EIA posouzení vlivů stavby východní tangenty na
životní prostředí, které proběhlo na krajském úřadě dne 14. července 2022 a jehož se účastnil.
Zástupci ŘSD a projekční kanceláře nejprve stručně představili stavbu, zdůraznili problematiku ochrany
podzemních zdrojů vody u Olmy, přemostění biotopu řeky Bystřice (zde není problém, jenom to dalo práci) a
otázku křížení svatokopecké aleje s tangentou. Je prý poměrně unikátní, že stavba tangenty podle všech měření
a výpočtů prakticky nevyžaduje realizaci protihlukových opatření. Pokud by vše postupovalo hladce, výstavba
tangenty se předpokládá v letech 2026-28.
V následné diskusi zástupce KMČ Holice projevoval obavy z předpokládané vyšší intenzity dopravy v ulicích
Keplerova a Hamerská a ze zvýšení hluku v Holici, kde tangenta poměrně těsně přiléhá k obydlím a požadoval
protihluková opatření k současné i budoucí výstavbě. Zástupce projektanta uvedl, že hygienické normy podle
výpočtů budou splněny i bez opatření a že protihluková opatření obecně financuje ten, kdo je v území jako
druhý. (Pokud byla v územním plánu dříve tangenta, opatření proti hluku financuje developer později schválené
obytné výstavby a opačně.)
Zástupci Olmy tvrdě kritizovali, že EIA neřeší ochranu současného zdroje vody pro Olmu a v podstatě i připouští
jeho poškození při nešťastné souhře okolností při havárii (EIA naopak navrhuje zmenšení ochranného pásma,
aby stavba byla snazší) a u záložních zdrojů (nedávno nově vybudovaných průzkumných vrtů) kritizovali horší
kvalitu vody (byť splňující hygienické normy) a údajně neprověřenou dlouhodobou vydatnost zdrojů na
maximální povolený odběr.
Co se týká Chválkovic, zástupce projektanta zdůraznil, že po vyhodnocení mírně preferuje v EIA variantu
přemostění tangenty plnohodnotným mostem. Použil argumentaci, která je ve shodě se stanoviskem KMČ
Chválkovice uvedeném v zápise z června 2022 požadujícím plnohodnotné přemostění. Podle výpočtů by po
výstavbě tangenty měla klesnout intenzita dopravy na Chválkovické ulici o 45-54 %.
Mgr. Letocha a Ing. arch. Pejpek podali písemnou připomínku k EIA s požadavkem na doplnění o požadavky
státní památkové péče a NPÚ a vypořádání se s nimi, podle dostupných informací tyto orgány rovněž požadují
plnohodnotné přemostění. Dále požadovali provedení protihlukových opatření eliminujících zvýšení hlukové
zátěže, ke kterému podle výpočtů dojde, a o realizaci pásu ochranné zeleně mezi tělesem tangenty a zástavbou
Chválkovic.
Požadavek z červnového zápisu komise na přemostění tangenty plnohodnotným mostem byl předán na Odbor
strategie a řízení a na Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu.



08.3 Obecné informace

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno ve 19:30 hodin. Příští jednání komise proběhne dne 8. září 2022 od
18:00 hodin v zasedacím sále hasičské zbrojnice.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 28. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. David Štěpánek

Zapsal/a:
Mgr. Zdeněk Letocha

Ověřil/a:
Ing. arch. Tomáš Pejpek


