
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 6
Chválkovice

Č. 8 / 2022 08. 09. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni:

Neomluveni: Ing. arch. Tomáš Pejpek

Hosté: RNDr. Kateřina Mutinová

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Pozvánka na akci "Babí léto" na Pavlovičkách

Paní RNDr. Mutinová informovala o projektování návazné cyklostezky od ulice Luční po podjezd a dále pozvala
chválkovické občany na akci "Babí léto" pořádané KMČ Pavlovičky dne 18.9. Pozvánka bude umístěna do
vývěsek.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

05 Projednávané záležitosti

05.1 K záměru pořízení herních prvků na dětské hřiště Na Trávníku

Jelikož se neustále měnily termíny i odhad ceny vymístění elektrobedny od pomníku Vincence Švestky, dala
komise v květnu po řadě jednání s pracovníky magistrátu přednost pořízení herních prvků na dětské hřiště. Teď,
po urgenci nákupu, se komise dozvěděla, že herní prvky není možné zakoupit, protože odbor městské zeleně a
odpadového hospodářství vznesl nový požadavek na výběr projektanta a zpracování projektu na herní prvky,
které musí předcházet nákupu. Nákup tudíž letos neproběhne.



06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Oprava podstavce kříže na hřbitově

Komise žádá o prověření a opravu rozpadajícího se podstavce kříže na chválkovickém hřbitově. Viz fotky v
příloze.

2 Umístění lavičky u hřbitova

Komise žádá o umístění dříve zakoupené a dosud neumístěné lavičky do prostoru před hřbitov, mezi lampu
veřejného osvětlení a první topol. Viz foto v příloze.

3 Úpravy památníku padlým na Selském nám.

Komise opakuje žádost z podzimu 2021 a z března 2022, protože věc není řešena.
Komise žádá: 
1. o ořez dvou přerostlých keřů u pomníku na výšku max. 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 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 2021 před výročím 28.10., ale neproběhly.
Znovu žádáno v březnu 2022, následně urgováno, bez výsledku.
Komise je ochotna se finančně spolupodílet na úpravě skleněné ochrany kamenných desek s nápisy tak, aby
pod kryty neprorůstala tráva a mravenci nevyhrnovali hlínu. Obnova nápisů stála nemalé finanční prostředky a
přichází vniveč.

4 Žádost o jednání s dopravním expertem magistrátu

Ani na záříjové jednání komise se nepodařilo zajistit přítomnost dopravního experta magistrátu. 
Komise žádá vedoucího odboru dopravy a územního rozvoje magistrátu, aby osobně dohlédl a zajistil, že jeho
podřízení poskytnou součinnost komisi a proběhne místní šetření (žádáme o návrh několika termínů v
nejbližších týdnech), anebo se expert zúčastní příštího jednání komise dne 13. října. Předmět jednání - viz body
3.1 a 7.3. zápisu z 12. 5. 2022 (sjíždění vozidel přes úzké uličky ve špičkách od Šternberka a požadavek na
zvážení obytné zóny v části Selského náměstí).

5 Studie parkování u fotbalového hřiště

Komise obdržela vyjádření k požadavku vypracování projektové dokumentace na parkovací stání u fotbalového
hřiště. Komise již měla na její vypracování nabídku a vyhrazené peníze. Podle nového sdělení pojektovou
dokumentaci nelze nechat vytvořit, protože údajně nebyla projednána na magistrátu, práce není zahrnuta v DIP
(v investičním plánu), je potřeba mít nejdříve zpracovanou studii. 
Komise konstatuje, že existuje územní studie "Olomouc, Chválkovice východ", je dostupná na webu magistrátu
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie a je v ní řešeno právě i
parkování u fotbalového hřiště. Tudíž komise nerozumí a žádá o vysvětlení, jaká další studie a proč je potřeba.

6 Předláždění chodníku v Chodské ulici

Vzhledem k nerealizaci nákupu herních prvků na dětské hřiště a nerealizaci vytvoření projektu parkování u
fotbalového hřiště komise schvaluje využití zbývajících peněz z estetizace na předláždění chodníku v Chodské
ulici.

7 Konstatování obtížné spolupráce komise s odbory magistrátu

Komise konstatuje, že jednání s odbory Magistrátu města Olomouce je poměrně frustrující záležitost. Komise
žádá o předání tohoto zápisu pracovníkům, kteří jsou kompetentní vyhodnocovat efektivitu spolupráce komisí s



odbory magistrátu, jakožto ukázku složitosti řešení nejrůznějších problémů, s cílem zlepšit budoucí spolupráci
komisí a odborů.

08 Obecné informace

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno ve 19:40 hodin. Příští jednání komise proběhne dne 13. října 2022
od 18:00 hodin v zasedacím sále hasičské zbrojnice.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 22. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. David Štěpánek

Zapsal/a:
Mgr. Zdeněk Letocha

Ověřil/a:
Mgr. David Štěpánek


