
 1 

                                                              Z Á P I S 
 
z jednání komise m�stské �ásti �.6 Olomouc – Chválkovice                                                 
                                    konané dne 5.9.2007 
 
 
P�ítomni : R.Fišerová,Bc.Z.Václavková,I.Fišerová,A.Šafranová,H.Michalcová,Ing.M.Tichý, 
                 J.Soural,Z.Skácel 
Nep�ítomni : P-�R,V.Kauer 
Omluveni : A.Kre�merová 
Hosté : p.Vychodil – MPO, p.Hut – za majitele objektu býv.prodejny Jednota 
Program: 

• zahájení 
• p�ísp�vek p.Huta 
• zpráva o �innosti  MPO  
• seznámení s došlou korespondencí 
• projednání úkol� z minulého jednání 
• r�zné 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin,jednání �ídila p�edsedkyn� komise pí R.Fišerová. 
 
K jednotlivým bod�m programu : 
 
P�ísp�vek p.Huta: 
Na jednání komise se  dostavil p.Hut  zástupce  sou�asné majitelky  bývalé prodejny Jednota 
pí.Jitky Hutové.Informoval p�ítomné o zakoupení zmín�né budovy a jejím budoucím využití 
na prodejnu motocykl�.V souvislosti s tímto zám�rem bylo  požádáno SmOl-majetkoprávní 
odbor o odprodej pozemku zelené plochy,která se nachází p�ed zmín�nou budovou.Podrobn� 
seznámil  p�ítomné se zám�rem využití stávající zelené plochy a požádal KM� o stanovisko 
k odprodeji pozemku.Zástupci majitelky bylo sd�leno,že KM�  se celou záležitostí bude 
zabývat a žádost  projedná.Výsledné stanovisko KM�  k odprodeji pozemku bude písemn� 
zasláno SmOl-majetkoprávnímu odboru k dalšímu �ízení. 
 
�innost MPO v  M�-Chválkovice : 
Zástupce MPO p.Vychodil vyhodnotil požadavky KM� – dále viz zápis z 1.8.2007 
l/ byla provedena zvýšená �etnost kontrolních hlídek na betonové cest� k �ernovíru,na které  
parkují se svými vozy brusla�i,kte�í tuto cestu užívají jako in-line stezku.Parkující majitelé 
vozidel byli upozorn�ni na zákaz parkování v tomto úseku 
2/ ul.Kubatova – autoopravna p.Melka – parkování vozidel  na chodníku a v zeleném 
pásu.Zde provedla MPO rovn�ž kontrolu a v 7-mi p�ípadech zjistila p�estupek,který na míst� 
�ešila domluvou 
3/volný pohyb ps� v ul.Na Zákop� – MPO provedla dohled  týkající se této problematiky. 
V dob� kontroly zde žádný pohyb ps� bez majitele a voln� nebyl zjišt�n 
 
Seznámení s došlou korespondencí : 
1/�.j.SmOl/Maj/22/4077/2007/Ž-žádost o sd�lení stanoviska k prodeji pozemku parc.�.151/2  
v ul.Šubova-žadatelka pí Z.Nádvorníková – žádost vrácena zp�t k up�esn�ní �.parc.- zajistí 
p.Soural 
2/Správa les� m�sta Olomouce – zm�na kultur u n�kterých pozemk� ve vlastnictví SmOl –  
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parc.�.173/2 a 173/3 – na v�domí 
3/ �.j.SmOl/ŽP/55/21786/2007/Jar – St�edomoravská vodárenská,a.s.- dohoda o povolení 
zvláštního užívání ve�ejného prostranství-výkopové práce-havárie vodovodního �adu – Selské 
nám.�.64- od 17.7.-26.7.2007 – na v�domí 
4/�.j.SmOl/Maj/22/6550/2006/Ru – žádost o sd�lení stanoviska k prodeji pozemku 
parc.�.1998 –zelená plocha p�i komunikaci Chválkovická – žadatelka pí J.Hutová.KM� 
žádost projednala s tím,že odprodej uvedené parc. pí Hutové nedoporu�uje – 8-0-0 
5/�.j.SmOl/OPK/79/3814/2007/Van – p.Vojt�ch Dosoudil – rozhodnutí – havárie 
podzemních  inženýrských sítí – dodate�né povolení zvláštního užívání komunikace – 
Kubatova  ul.57/1 v dob� od 1.8.-9.8.2007 – na v�domí 
6/ �.j.SmOl/OPK/79/3822/2007/Van – Mgr.Martin Rak – rozhodnutí – zvláštní užívání 
místní komunikace – umíst�ní lešení pro zateplení fasády domu - povolení – Selské nám.14 
od 10.8.- 31.8.2007 – na v�domí 
7/ �.j.SmOl/ŽP/55/22509/2007/Jar – pí So�a Bláhová – dohoda o povolení zvláštního 
užívání ve�ejného prostranství- umíst�ní reklamní tabule typu „A“- Chválkovická ul.79/59 
v dob� od 1.9. – 31.12.2007 – na v�domí 
8/ �.j.SmOl/Maj/22/2766/2007/Sk – žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu parc.�.147/10 a 
147/17 – pozemek se nachází p�i DD-Chválkovice – žadatel p.E.Soušek.KM� žádost 
projednala a uvedenou parc. p.Souškovi doporu�uje k pronájmu  7-0-1 
9/ �.j.SmOl/Maj/22/2566/2007/Sk – žádost o sd�lení stanoviska k prodeji parc.�.629/32 v ul. 
Ond�ejova – žadatelé manž.Paluchovi – žádost vrácena zp�t SmOl- není místn� p�íslušná a  
nespadá do p�sobnosti KM� �.6 
10/ �.j.SmOl/Maj/22/3480/2007/Sk – žádost o pronájem parc.�.174/7 za obytnými domy p�i 
ul.Chválkovická – žadatelé – pí M.Zapletalová,pí M.Janišová,pí M.Ml�ochová,p.B.Šafa�ík, 
p.L.Šnajdr,pí D.Šnajdrová.KM� žádosti jmenovaných projednala s tím,že doporu�uje 
uvedenou parc. k pronájmu 8-0-0 
11/ TSMO – p�ehled �innosti TSMO v m�síci zá�í 2007 + p�ehled  podzimních stanoviš� 
kontejner� KM� �.6 – na v�domí  
12/ SmOl/ŽP/55/9921/2007/Poš – rozhodnutí ve�ejnou vyhláškou – „ul.Na Zákop� – 
rekonstrukce komunikace – SO 301.2 Rekonstrukce vodovodu“ – na v�domí 
 
Projednání úkol� z minulého jednání : 
 

� písemné stanovisko p.Ing.Hoppa – ved.odboru dopravy MmOl k požadavk�m KM� -
Chválkovice :  

 
a) p�echod pro chodce ChválkovickáxNa Luhu – po projednání s P-�R není d�vod ke             
z�ízení semaforu,nebo� hodinová �etnost p�echodu chodc� je nižší ne 100chodc�/hod. 
Dle zjišt�ní komise se pravd�podobn� sd�lení netýká výše uvedených komunikací – 
bude op�t �ešeno s Ing.Hoppem 
 
b)p�edlažby chodník� již byly zapo�aty – dokon�ení b�hem m�síce zá�í 2007 
 
c)oprava komunikace Kubatova ul.bude zahájena v tomto m�síci.Byly osazeny 
sloupky,aby nedocházelo k pojížd�ní nové cyklostezky a vjížd�ní do prostoru 
k�ižovatky 
 
d)návrh MmOl-odboru dopravy na vylepšení dopravní obsluhy MHD obdrží KM� na 
jednání komise v m�síci �íjnu – tedy do konce zá�í 
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e)omezení tonáže v ul.Kubatova zajistí odbor dopravy do konce m�síce �íjna 
 
f) na komunikaci,která je využívána in-line brusla�i bude osazena dopravní zna�ka 
zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy.Odbor koncepce a rozvoje zpracovává studii na 
využití uvedené komunikace pro brusla�e,v�etn� vybudování parkovišt� a nezbytného 
zázemí 
 
g)odbor dopravy MmOl prov��í  nastavení zrcadla a v p�ípad� vadného zrcadla požádá 
SSOK o vým�nu. Není v majetku a správ� m�sta 
 
h) odbor dopravy MmOl upozornil dopravce,který odpovídá za umíst�ní jízdních �ád� 
na zm�nu umíst�ní,která bude provedena nejpozd�ji se zm�nou jízdních �ád�  
 
ch) oprava komunikace ul.Na Luhu.K tomuto bodu chybí vyjád�ení odboru dopravy. 
Bude požádáno o dopln�ní informací 
 

� žádost MmOl-OŽP �ešení systému zpracování biologického odpadu – komise  se tímto 
bodem  zabývala a jako nejvhodn�jší doporu�ila variantu „Centrálního svozu 
bioodpadu“ na ur�ené místo v lokalit� s následným odvozem k dalšímu zpracování 

� návrh plánu inv. akcí na r.2008 byl zpracován a v termínu odeslán na SmOl-OI 
� odpadkový koš na psí exkrementy byl instalován-blízko zastávky MHD Na Rohu 
� o�ezání vzrostlých strom� u kostela-dle sd�lení MmOl-OŽP bylo provedeno místní 

šet�ení na míst� samém a v sou�asné dob� nebyl shledán žádný d�vod o�ezu 
zmín�ných strom�.V pr�b�hu m�síce zá�í- �íjna bude posouzena statika strom� 
pracovníkem Agentury ochrany p�írody a krajiny.O výsledku bude KM� informována 

� výv�sná sk�í�ka - dle písemného sd�lení MmOl-OVVI by tato m�la být do konce 
tohoto týdne instalována 

� podn�t obyvatel týkající se  stav.úprav býv.prodejny Jednota.V rámci státního dozoru 
provedl MmOl-stavební odbor kontrolní prohlídku  a neshledal  žádné  porušení 
stav.zákona 

� k požadavku o�ezu uschlých jehli�nan� v zatá�ce ul.Chválkovická x Selské nám.-dle 
sd�lení MmOl-OŽP je vlastníkem pozemku Vodohospodá�ská spole�nost Olomouc-
nespadá do kompetence MmOl 

R�zné : 
P�edsedkyn� KM� informuje p�ítomné: 

� všem p�ítomným �len�m komise byl p�edán“P�ehled �innosti TSMO v m�síci zá�í 
2007“- KM� �.6 + p�ehled podzimních stanoviš� kontejner� – sb�rová sobota se 
uskute�ní 3.11.2007 – stanovišt� roh ul.Kubatova x Selské nám. 

� p�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných: 
 
- p�ipomínka obyvatel ul.Na Zákop� týkající dopravy v této ulici-konkrétn�  
  možnosti uložení zpomalovacích prah� a zamýšleného zjednosm�rn�ní – KM� 
  doporu�eno obrátit se p�ímo na MmOl-OD kde získají podrobn�jší informace 
- p�ipomínka  k podzimnímu stanovišti kontejner�  v rámci sb�rových  
  sobot – bylo žádáno o 2 sb�rová místa na podzim a l místo na ja�e – dle p�ehledu 
  se jedná op�t o 1+1 – bude znovu projednáno 
- v rámci podzimního o�ezu d�evin podn�t k o�ezání živého plotu-snížení ke�� u 
  par�íku mezi ul.ChválkovickáxNa Zákop� – bude p�edán na MmOl-OŽP 
- požadavek na MPO – cyklisté ohrožující chodce na chodníku-dle sd�lení MPO 
  se na tento problém zam��í 
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USNESENÍ 
69/09/07 – KM� bere na v�domí  info p.Huta v�ci býv.prodejny Jednota 
70/09/07 – KM� bere na v�domí zprávu  o �innosti MPO k podn�t�m komise 
71/09/07 – KM� odkládá p�ípis  �.j.SmOl/Maj/22/4077/2007/Ž a pov��uje p.Sourala  k 
                  jednání a up�esn�ní  p�ípisu 
72/09/07 – KM� bere na v�domí p�ípis Správy les� m�sta Olomouce – zm�na kultur 
73/09/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/21786/2007/Jar 
74/09/07 – KM� nedoporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/6550/2006/Ru 
75/09/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/3814/2007/Van 
76/09/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/3822/2007/Van 
77/09/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/22509/2007/Jar  
78/09/07 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/2766/2007/Sk 
79/09/07 – KM� vy�azuje a vrací zp�t p�ípis �.j.SmOl/Maj/22/2566/2007/Sk z d�vodu  
                  nep�íslušnosti a p�sobnosti KM� �.6 
80/09/07 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/3480/2007/Sk 
81/09/07 – KM� bere na v�domí“P�ehled �innosti TSMO-zá�í 2008“ + p�ehled podzimních  
                  stanoviš� kontejner� 
82/09/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/9921/2007/Poš 
83/09/07 – KM� bere na v�domí  písemné stanovisko MmOl-OD-Ing.Hoppa a ukládá  
                  projednání  a dopln�ní chyb�jících info 
84/09/07 – KM� doporu�uje variantu „Centrálního svozu bioodpadu“ 
85/09/07 – KM� bere na v�domí info o odeslání návrhu inv.akcí na r.2008 
86/09/07 – KM� bere na v�domí info o umíst�ní odpadkového koše na psí exkrementy 
87/09/07 – KM� bere na v�domí info MmOl-OŽP ve v�ci o�ezu strom� u kostela 
88/09/07 – KM� bere na v�domí info ve v�ci výv�sné sk�í�ky a ukládá i nadále sledovat 
89/09/07 – KM� bere na v�domí info MmOl-stav.odboru ve v�ci býv.prodejny Jednota 
90/09/07 – KM� bere na v�domí info MmOl-OŽP ve v�ci o�ezu uschlých jehli�nan� a 
                  ukládá  dále ve v�ci jednat 
91/09/07 – KM� ukládá znovu projednat stanovišt�  kontejner� v rámci sb�rových sobot 
92/09/07 – KM� ukládá projednat o�ezání živého plotu u par�íku ul.Chválkovická x 
                  Na Zákop� 
 
Jednání bylo ukon�eno ve 20.15 hodin. 
            
P�íští �ádné jednání KM� se uskute�ní dne 3.10.2007 v 18:00 hodin vTJ Sokol-Chválkovice 
 
 
Zapsala : Andrea Šafranová 
Zpracovala : R.Fišerová 
 
                                                                                              Komise m�stské �ásti �.6 
                                                                                                Olomouc-Chválkovice 
                                                                                                 p�edseda R.Fišerová 
 
 
Rozd�lovník : 
1/ všichni �lenové KM� 
2/ MmOl-OVVaI-Mgr.Puha� 
3/MPO-III.odd.Jeremenkova ul. 
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