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                                                              Z Á P I S 
 
z jednání komise m�stské �ásti �.6 Olomouc – Chválkovice                                                 
                                    konané dne 1.8.2007 
 
 
P�ítomni : R.Fišerová,Bc.Z.Václavková,I.Fišerová,A.Šafranová,A.Kre�marová,Ing.M.Tichý, 
                 J.Soural,V.Kauer 
Nep�ítomni : MPO,P-�R 
Omluveni : Z.Skácel,H.Michalcová 
Host : Ing.Lubomír Hopp – vedoucí odboru dopravy MmOl 
Program: 

• zahájení 
• Ing.L.Hopp – dopravní problematika M�-Chválkovice 
• seznámení s došlou korespondencí 
• projednání úkol� z minulého jednání 
• r�zné 

Jednání bylo zahájeno v 17:00 hodin,jednání �ídila p�edsedkyn� komise pí R.Fišerová. 
 
K jednotlivým bod�m programu : 
 
Diskuze k dopravní problematice s Ing.Hoppem: 
1) P�echod pro chodce - k�ižovatka Chválkovická ul. x  Na Luhu – na p�edchozích jednáních               
    KM� bylo konstatováno,že z d�vodu stále vzr�stajícího aut. provozu této komunikace  je         
    t�eba zajistit bezpe�ný p�echod pro chodce.Jsou navrženy 2 možné formy: 

a) umístit na stávající p�echod sv�telný- tla�ítkový semafor 
b) zvýraznit stávající p�echod sv�telným ozna�ením v zemi 
 
ad a) dle vyjád�ení ved.odboru dopravy MmOl se jedná o bezpe�n�jší variantu.Náklad na  
         akci by si vyžádal cca 500 tis.K�.Tato varianta má podporu všech �len� KM� 
ad b) fin.mén� náro�ná varianta-do vozovky na p�echodu by byly instalovány sv�tla,která  
         by �idi�e upozor�ovala na chodce.Náklad na tuto akci by si vyžádal cca 200 tis.K� 
 
Dalším možným �ešením by bylo z�ízení tzv.p�echodu 3D – jedná se o opticky zvýrazn�ný 
p�echod.Grafická metoda trojrozm�rných obrazc� – pozorovatel je vnímá jako by p�ed ním 
vyvstala plastická p�ekážka,která ho vede ke snížení rychlosti.Bližší info lze zjistit u P-�R  
pí Vlachová. 
 

2) Ing.Hopp dále informoval o tom,že RMO na svém jednání dne 12.6.07 vybrala k realizaci 
    opravu chodníku na ul.Chválkovické v celkovém nákladu 200 tis.K� a opravu komunikace  
    ul.Kubatova – slepá �ást – celkové náklady 400 tis.K�.  
 
3) Dále ved.odboru dopravy upozornil na chystající se zm�ny v jízdních �ádech IDOS.Zde má  
    komise možnost uplatnit své konkrétní podn�ty,p�ipomínky k aut.linkám,které p�epravují 
    cestující v této M� – linka  �.11 a 13. 
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P�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny požadavky,p�ipomínky a podn�ty p�ítomných �len� 
a   ob�an� M� k dopravní problematice: 
� KM� vznáší požadavek na p�edlážd�ní chodníku a plochy u kostela,vjezd� a chodník� na 

Selském nám – nutno nárokovat jako inv.akci – „Rekonstrukce Selského nám�stí“ 
� požadavek obyvatel z ul.Na Zákop� na zjednosm�rn�ní silnice na této ul. z d�vodu  

nadm�rného p�et�žování.Automobilisté tuto silnici používají jako zkratku ve sm�ru 
Sv.Kope�ek.V sou�asnosti se zde vyskytuje i �astý pr�jezd t�žkotonážních vozidel – 
kamion�,a proto obyvatelé též požadují dopravní zna�ení zakazující vjezd vozidl�m nad 
3,5 t.Pr�jezd kamion� zp�sobuje  na p�ilehlých domech narušení statiky a enormní 
prašnost 

� pí Šprtová z ul.Kubatovy-dotaz na možnou instalaci dopravního zna�ení této ulice – vjezd 
nákladním vozidl�m nad 3,5 t zakázán.V poslední dob� se v této ulici množí pr�jezd 
kamion�,�ímž obyvatelé a jejich nemovitosti zna�n� trpí.Silnice je p�íliš úzká a na 
kamionovou dopravu není uzp�sobena,což v kone�ném d�sledku vede i k ohrožení 
obyvatel a jejich zdraví 

� obyvatelé této M� si st�žují na negativní jev,a to,že odbo�ka na �ernovír (betonka) se 
stává ve�ejným parkovišt�m in-line brusla��,kte�í sou�asn� tuto silnici využívají jako in-
line stezku.Tím,že silnice je po obou stranách zapln�na automobily je znemožn�n  
právoplatným vlastník�m p�ístup na jejich p�ilehlé pozemky.Ponejvíce se jedná o 
soukromé zem�d�lce,obd�lávající svou zem.p�du.Nejen,že se svou technikou nemohou 
p�es ucpanou silnici projížd�t,ale �asto �elí jak slovním,tak i fyzickým napadením ze 
strany  brusla��.Velmi úzce s touto problematikou souvisí i to,že práv� na t�chto 
p�ilehlých polí se za�íná objevovat zna�né zne�išt�ní a hrozí zde kontaminace p�dy 
z odhozených  plastových lahví,plechovek a všemožného odpadu,kte�í zde zanechávají in-
line brusla�i a cyklisté.Dokonce se zde vyskytlo i pojízdné prodejní ob�erstvení a prodejní 
stánek s in-line bruslemi.Situace je velmi vážná,nadále se vyhrocuje a stává se 
kritickou!!!! 

      Obyvatelé by též uvítali dopravní zna�ení zákaz vjezdu,který by �idi�e upozor�oval,že se  
      v této lokalit� nesmí zdržovat.Dle vyjád�ení Ing.Hoppa lze tento problém vy�ešit       
      umíst�ním betonových sloupk�,které by zamezovaly vstup neoprávn�ným osobám.Bude  
      se tímto problémem zabývat.Prozatím  nutná spolupráce s MPO.  
� obyvatelé z ul.Na Luhu upozor�ují na nedbale provedenou opravu silnice ve zmín�né ulici 

- jedná se o vyspravení ploch,které jsou vypln�ny nekvalitním asfaltem,který se již nyní 
drolí.Dle vyjád�ení p.Ing.Hoppa bude provedeno místní šet�ení a zjednána náprava 

� dále byl vznesen požadavek obyvatel na vým�nu kruhového zrcadla,které je umíst�no na 
k�ižovatce Chválkovická x Selské nám.- odbo�ka na Sv.Kope�ek – zrcadla jsou k�ivá a 
neplní tak sv�j ú�el 

� na tomto jednání byl dále uplatn�n požadavek na montáž prosklených tabulí na jízdní 
�ády,které budou umíst�ny v sklen�ných p�íst�ešcích aut.zastávek v této M� 

 
Seznámení s došlou korespondencí : 
1/�.j.SmOl/OD/109/1576/06/Mut – Vyjád�ení k žádosti o dopravní omezení ul.Šubova – 
 z uvedeného vyplývá,že odbor dopravy  zjednosm�rn�ní ul.Šubova nedoporu�uje 
2/�.j.MmOl/OŽP – plán odpadového hospodá�ství  SmOl – systém zpracování biologického 
odpadu – žádost o p�ipomínky  k �ešení nastoleného problému- ke zpracování 
3/�.j.SmOl/OPK/79/2952/2007/Van-Severomoravská plynárenská,a.s. – rozhodnutí – 
havárie podzemních inženýrských sítí – dodate�né povolení zvláštního užívání místní 
komunikace – Chválkovická �.49 v dob� od 14.6.-22.6.07 – na v�domí 
4/�.j.SmOl/Maj/22/2992/2007/Le – žádost o vyjád�ení stanoviska k pronájmu parc.�.151/2 
v ul.Šubova nav.na parc.�.139/24 manž.Galáskových – KM� projednala žádost o  pronájem 
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uvedené parc.manž.Galáskovým za ú�elem sjednocení pozemku a doporu�uje žádosti vyhov�t 
– 8 – 0 - 0 
5/�.j.SmOl/Maj/22/3318/2007/Ru-žádost o sd�lení stanoviska k prodeji majetku SmOl – 
parc.�.151/2 v ul.Na Rybní�ku – žadatel p.S.Melka – KM� žádost projednala s tím,že 
odprodej uvedené parc. pro stavbu 2 garáží p.St.Melkovi nedoporu�uje – 1 -7 -0 
6/�.j.SmOl/ŽP/55/20625/2007/P� – zaslání info letáku týkající se volného pohybu ps� – 
žádost o zve�ejn�ní na ú�ední desce  KM� – na v�domí 
7/�.j.SmOl/OI/13/1324/2007/Zj – návrh rozpo�tu investic KM� pro r.2008 – KM� 
projednala návrhy inv.akcí a stanovila dle d�ležitosti po�adí t�chto akcí – viz p�íl. 
8/TSMO-p�ehled �innosti TSMO v m�síci srpnu 2007-KM� �.6 – na v�domí 
 
Projednání úkol� z minulého jednání : 

� odpadkový koš na psí exkrementy bude instalován v termínu od 6.-11.8.07 na d�íve již 
avizované místo 

� vzrostlé stromy - lípy u kostela budou posouzeny p�ímo na míst� samém v týdnu od 
6.- 11.8.07 prac.OŽP a za p�ítomnosti prac.TSMO a následn� bude zaujato stanovisko 

� bylo provedeno- ru�ní vy�išt�ní travnatých ploch ,ost�íhání-snížení živého plotu –
ul.Na Luhu x Chválkovická a dokon�ení ost�íhání ke�� za k�ižovatkou 
ul.Chválkovická,umytí a úklid proskleného p�íst�ešku IDOS – zastávka Na Rohu  

� pí Burešové byl p�edán dárkový balí�ek k výz.živ.jubileu –zajistila pí Michalcová a 
p�edsedkyn� komise 

� výv�sná sk�í�ka byla op�t písemn�  urgována-Mgr.Puha�em p�islíbeno p�emíst�ní 
stávající výv.sk�í�ky od býv.prodejny potravin Jednota.Firma zabývající se touto 
�inností by m�la nejpozd�ji do konce srpna požádat o p�esnou lokalizace t�chto 
sk�ín�k 

� z�ízení  sv�telného p�echodu na ul.Chválkovická-Na Luhu,oprava chodníku 
ul.Chválkovická a komunikace Kubatova – viz p�edm�tem jednání s ved.odb.dopravy 
p.Ing.Hoppem 

 
R�zné: 

      P�edsedkyn� KM� informuje p�ítomné : 
 

� dne 13.7.07 prob�hlo pracovní jednání u spol.Dopravní projektování- ve v�ci 
cyklostezky Chválkovice-Samotišky-p�edm�tem jednání – tech.�ešení odvodn�ní 
p�íkopu pod Samotiškami 

� všem p�ítomným �len�m komise byl p�edán „P�ehled �innosti TSMO v m�síci 
srpnu 2007“- KM� �.6 

� žádost MmOl – OŽP k �ešení systému zpracování biologického odpadu – �lenové 
komise si na p�íští jednání p�ipraví návrhy k tomuto problému 

� zm�ny v jízdních �ádech IDOS – své návrhy,p�ipomínky,dopln�ní si �lenové 
komise p�ipraví pro p�íští jednání 

�  všem p�ítomným �len�m komise byl p�edán info leták týkající se chovu  a 
volného pohybu ps�,který vydal SmOl-OŽP 

� p�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných : 
 

- p�ipomínka obyvatel z ul.Kubatova ,týkající se provozu autoopravny 
p.Melky  v souvislosti se  záborem ve�ejného prostranství – chodníku, 
komunikace a zeleného pásu, které slouží jako pracovní  a odstavná plocha   
pro mot.vozidla  klient� této firmy.Dle obyvatel této ulice je tato �ást 
sch�dná pouze po silnici.Žádají urgentní �ešení celé situace 
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- p�ipomínky obyvatel ul. Na Zákop�,která se týká volného pohybu ps� bez 
vodítek a náhubk� v doprovodu majitele.Rovn�ž tak si st�žují na velký 
nár�st psích exkrement�,který tento problém spojuje.Žádost na MPO o 
zp�ísn�ní dohledu nad touto problematikou  

- obyvatelé se dotazují k jakému ú�elu bude sloužit bývalý objekt prodejny 
potravin Jednota.Dle jejich vyjád�ení zde probíhají nepovolené stavební 
práce-žádají o prov��ení 

- kritická p�ipomínka obyvatel této M� k absenci info výv�sky  
- podn�t p�ítomných na zajišt�ní o�ezu uschlých jehli�nan�  v „par�íku“- 

k�ižovatka ul.Chválkovická x Selské nám.- bude p�edán na MmOl-OŽP  
   USNESENÍ      
   50/08/07  -  KM� bere na v�domí požadavky k dopravní problematice M�, s tím,že tyto  
                       budou postoupeny ved.odb.dopravy MmOl k dalšímu �ízení  
   51/08/07 -   KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OD/109/1576/Mut 
   52/08/07 -   KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OŽP 
   53/08/07 -   KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/2952/2007/Van 
   54/08/07 -   KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/2992/2007/Le 
   55/08/07 -   KM� nedoporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/3318/2007/Ru 
   56/08/07 -   KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/20625/P� 
   57/08/07 -   KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OI/13/1324/2007/Zj a schvaluje nové 
                       po�adí plánu inv.akcí na r.2008  
   58/08/07 –  KM� bere na v�domí „P�ehled �innosti TSMO – srpen 2008“ 
   59/08/07 -   KM� bere na v�domí info týkající se instalace koše na psí exkrementy 
   60/08/07 -   KM� bere na v�domí info ve v�ci místního šet�ení a posouzení o�ezu strom� u 
                       kostela 
   61/08/07 –   KM� bere na v�domí práce provedené TSMO-st�íhání ke��,�išt�ní travnatých  
                       ploch,mytí p�íst�nku IDOS 
   62/08/07 -   KM� bere na v�domí a požaduje urychlené zajišt�ní info výv�sky v této M� 
   63/08/07 -   KM� bere na v�domí info z jednání na DP ve v�ci cyklostezky Chválkovice – 
                       Samotišky 
   64/08/07 -   KM� bere na v�domí p�ípravu a zpracování nových jízdních �ád� IDOS 
   65/08/07 -   KM� ukládá  projednání p�ipomínek obyvatel ul. Kubatova ve v�ci    
                       provozu autoopravny p.Melky 
   66/08/07 -   KM� ukládá projednání problematiky týkající se volného pohybu ps� 
   67/08/07 -   KM� ukládá zajišt�ní info týkající se stav.prací v objektu býv.prodejny Jednota 
   68/08/07 -   KM� ukládá projednání o�ezání uschlých jehli�nan� v par�íku ul.Chválkovická 
                       x Selské nám. 
 
  Jednání bylo ukon�eno ve 20:00 hodin. 
               P�íští �ádné jednání KM� se uskute�ní dne 5.9.07 v 18:00 v TJ Sokol-Chválkovice 
 
Zapsala: Andrea Šafranová                                                                                          
Zpracovala :R.Fišerová                                                         Komise m�stské �ásti �.6 
                                                                                                 Olomouc-Chválkovice 
                                                                                                  p�edseda R.Fišerová 
Rozd�lovník: 
1/ Ing.Hopp-ved.odb.dopravy MmOl   
2/ všichni �lenové KM� 
3/ MmOl-OVVaI-Mgr.Puha� 
4/ MPO-III.odd.Jeremenkova ul. 


