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                                                    Z Á P I S 
 
z jednání komise m�stské �ásti �.6 Olomouc-Chválkovice 
                             konané dne 7.11.2007 
 
 
P�ítomni : R.Fišerová,A.Kre�merová,Z.Skácel,I.Fišerová,J.Soural,H.Michalcová,V.Kauer, 
                 Bc.Václavková,Ing.M.Tichý 
Nep�ítomni: P-�R 
Omluveni : A.Šafranová 
 
Hosté: hlídka MPO,p.Šafa�ík-starosta sboru dobrovolných hasi�� Chválkovice 
 
Program : 
• zahájení 
• zpráva o �innosti MPO 
• žádost SDH - p.starosta Šafa�ík 
• došlá korespondence 
• projednání úkol� z minulého jednání 
• r�zné 
 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a �ídila jej  p�edsedkyn�  komise pí Fišerová. 
 
K jednotlivým bod�m programu : 
 
Zpráva o �innosti MPO: 
Na jednání KM� se dostavila  hlídka strážník�  MPO a omluvila nep�ítomnost strážníka 
p.Vychodila.Z �ad p�ítomných �len� KM� nebyly vzneseny žádné nové  podn�ty �i p�ipomínky 
na zástupce MPO. 
Žádost Sboru dobrovolných hasi��-Chválkovice: 
Na jednání KM� se dostavil p. Šafa�ík,starosta SDH-Chválkovice  s písemnou žádostí o  
poskytnutí finan�ních prost�edk� z rozpo�tu KM� na oslavu 115.výro�í založení SDH 
Chválkovice,která se uskute�ní dne 21.6.2008.Zástupci SDH bylo sd�leno,že KM� se bude  dále 
na svém jednání touto žádostí zabývat.Sou�asn�  pí p�edsedkyn� doporu�ila SDH požádat dle 
pravidel pro poskytování  podpor, v��n� p�íslušný odbor MmOl o poskytnutí fin.podpory 
z prost�edk� SmOl. 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/�.j.SmOl/ŽP/55/25866/2007/Jar-fi.:Refas Olomouc spol.s.r.o.- dohoda o povolení zvláštního 
užívání ve�ejného prostranství – umíst�ní stavebního za�ízení-skládka materiálu+silo-
Chválkovická �.122  v dob� od 15.10. – 30.11.2007 – na v�domí 
2/�.j.SmOl/ŽP/55/26648/2007/Ste – postoupení požadavku KM� �.6  vl.pozemku parc.�.32/1-
Vodohosppodá�ská spole�nost Olomouc o vykácení uschlých jehli�nan� – na v�domí 
3/�.j.SmOl/OPK/79/5311/2007/Van- St�edomoravská vodárenská,a.s. – rozhodnutí – havárie 
vod.�adu – dodate�né povolení zvláštního užívání místní komunikace – výkopové práce-
Chválkovická �.51 v dob� od 23.10.-1.11.2007 – na v�domí 
4/�.j.SmOl/OPK/79/5169/2007/Van- p.PaedDr.Aleš Prudil-rozhodnutí zvláštního užívání místní 
komunikace-výkopové práce pro rekonstrukci kanalizace-povolení-Chválkovická �.98 v dob� od 
27.10. – 5.11.2007 – na v�domí 
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5/�.j.SmOl/Maj/22/6289/2007/�í- žádost o sd�lení stanoviska k prodeji pozemku 
parc.�.1591/45-  žadatel p.Ing.Miroslav Tichý.KM�  žádost projednala s tím,že doporu�uje 
uvedenou parc. k prodeji 8-0-1  
6/�.j.SmOl/Maj/22/5803/2007/�í- žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu-prodeji �ásti 
parc.�.1623/1,1591/45,1428/1,1616,163/18 – žadatel p. Mgr.Martin Štýbnar a p.Mgr.Zbyn�k 
Štýbnar.KM� žádost projednala s tím,že nedoporu�uje uvedené pozemky k odprodeji 9-0-0 
7/Žádost SDH-Chválkovice o p�id�lení fin.prost�edk�  na oslavu 115.výro�í založení – 
k vyjád�ení-dále viz r�zné  
Projednání úkol� z minulého jednání:               

� OD- MmOl byly postoupeny p�ipomínky obyvatel ul.Na Zákop�,které se týkají p�etížení 
této ul. v souvislosti se zamýšlenou cyklostezkou v�etn� žádosti o omezení rychlosti 
aut.provozu zmín�né ulice 

� výv�sná sk�í�ka KM� je již p�emíst�na v blízkosti zastávky MHD - Na Rohu.Zbývá 
provést opravu zámku – bylo již jednáno o odstran�ní závady s Mgr.Puha�em 

� k navrhovaným zm�nám jízdního �ádu  aut.linky �.13 nebylo ze strany �len� KM� 
p�ipomínek.V tomto smyslu byl informován OD-MmOl 

� k �.j.SmOl/Maj/22/3503/2007/Sk-žádost  o sd�lení stanoviska k pronájmu,p�ípadnému 
prodeji pozemku �ást.parc.1856-žadatel p.J.Crhonek.Na žádost KM� p.Soural prov��il 
p�íslušné  kat.území z kterého bylo zjišt�no,že žádost není míst� p�íslušná a nepat�í do 
p�sobnosti KM� Chválkovice.Tato byla vrácena zp�t SmOl-Maj.odboru 

� k �.j.SmOl/Maj/22/3793/2007/Sk-žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu  pozemku �ásti 
parc.�.1856-žadatel p.Maršálek.Na žádost KM� p.Soural prov��il p�íslušné kat.území 
z kterého bylo zjišt�no,že  žádost není místn� p�íslušná a nepat�í do p�sobnosti KM� 
Chválkovice.Tato byla rovn�ž vrácena SmOl-Maj odboru zp�t 

� oprava ul.Na Luhu-místní šet�ení bylo zrušeno na základ� tel.sd�lení ved.OD- MmOl  
z d�vodu stop stavu �erpání fin.prost�edk� 

� k požadavku  o�ezání – snížení živého plotu u par�íku mezi ul.Chválkovická x Na Zákop� 
bylo op�t osobn� jednáno na OŽP-MmOl s Ing.Št�pánkovou,dále bylo upozorn�no na 
odstran�ný živý plot  p�ed býv.prodejnou Jednota na ul.Chválkovické a na výsadbu 
živého plotu v míst� vedení inž.sítí roh ul.Na Luhu x Chválkovická.K dnešnímu dni nemá 
KM� žádné zp�tné informaci týkajících se zmín�né problematiky 

R�zné: 
P�edsedkyn� KM� dále informuje p�ítomné : 
� dle sd�lení MPO k požadavk�m KM� jsou na ul.Na Zákop� provád�ny kontroly jak ve 

v�ci dopravy,tak i ve v�cech ve�ejného po�ádku(dodržování vyhlášky o volném pohybu 
ps� a podobn�.)V celé lokalit� je zvýšená prevence,odpov�dní strážníci každý den v míst� 
p�íslušnosti plní poch�zkovou �innost.Strážníci jsou vyzváni k odpov�dnosti za sv��ený 
rajon,kontroly zábor�,rozkopávek,ve�ejného po�ádku a vyhlášek m�sta 

� p�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných : 
-    KM� projednala žádost SDH-Chválkovice o poskytnutí fin.prost�. z rozpo�tu KM� 
     na zajišt�ní oslav 115.výro�í založení SDH  a shodla se na tom,že v p�ípad� p�íznivého        
     rozpo�tu KM� na r.2008 je ochotna akci podpo�it prozatím blíže nespecifikovatelnou  
     �ástkou 
-    p.Soural upozornil na stále chyb�jící dopravní zna�ení omezení tonáže v ul.Kubatova. 
     Sou�asn� se komise kriticky vyjád�ila k nespln�ným podn�t�m a požadavk�m obyvatel  
     Chválkovice,které  byly uplatn�ny na jednání KM� za p�ítomnosti ved,OD-MmOl-  
     Ing.Hoppa dne 1.8.2007 kdy bylo p�islíbeno jejich �ešení.K dnešnímu dni nemá KM�  
     žádnou zp�tnou informaci  
-    podn�t p.Skácela na o�ezání spodních p�evislých v�tví jehli�natých strom� naproti  
     par�íku ul.Na Zákop� poblíže kontejner� – dále viz situace.D�vodem k tomuto o�ezu 
     je ztížená situace p�i udržování zelen�(kosení-p�erostlá tráva)  a hromad�ní odpadk� na  
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     tomto úseku.Dále se komise op�t kriticky vyjád�ila k nespln�ným podn�t�m a 
     požadavk�m,které byly p�edm�tem p�edešlých jednání s OŽP.MmOl a ke kterým nemá 
     KM� žádné informace 
-   pí Bc.Václavková oznámila p�ítomným,že smlouva TJ Sokol s MmOl o pronájmu  
     místnosti ur�ené pro jednání KM� je uzav�ená pouze do konce  r.2007.S dalším 
     pronájmem se nepo�ítá 

USNESENÍ 
112/11/07 – KM� bere na v�domí p�ítomnost strážník� MPO a nemá žádných podn�t� 
113/11/07 – KM� bere na v�domí žádost SDH-Chválkovice a  ukládá o ní dále jednat 
114/11/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/25866/2007/Jar 
115/11/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/26648/2007/Ste 
116/11/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/5311/2007/Van 
117/11/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/5169/2007/Van 
118/11/07 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/6289/2007/�í 
119/11/07 – KM� nedoporu�uje vyhov�t žádosti  �.j.SmOl/Maj/22/5803/2007/�i 
120/11/07 – KM� bere na v�domí postoupení p�ipomínek obyvatel ul.Na Zákop� MmOl-OD 
121/11/07 – KM� bere na v�domí p�emíst�ní info sk�í�ky a ukládá její zprovozn�ní 
122/11/07 – KM� bere na v�domí zm�ny jízdního �ádu aut.linky �.13 
123/11/07 – KM� vy�azuje a vrací zp�t p�ípis �.j.SmOl/Maj/22/3503/2007/Sk z d�vodu  
                    nep�íslušnosti a p�sobnosti KM� �.6 
124/11/07 – KM� vy�azuje a vrací zp�t p�ípis �.j.SmOl/Maj/22/3793/2007/Sk z d�vodu 
                    nep�íslušnosti a p�sobnosti KMC �.6 
125/11/07 – KM� odmítá  info týkající se opravy komunikace ul.Na Luhu a ukládá i 
                    nadále ve v�ci jednat 
126/11/07 – KM� odmítá  info ve v�ci snížení živ.plotu ul.ChválkovickáxNa Zákop�- 
                    dále viz výše a ukládá i nadále ve v�ci jednat 
127/11/07 – KM� bere na v�domí zprávu o �innosti MPO 
128/11/07 – KM� bere na v�domí žádost SDH-Chválkovice a doporu�uje ji dle fin.možností  
                    a v souladu s rozpo�tem pro r.2008 podpo�it  
129/11/07 – KM� bere na v�domí kritiku k nespln�ným podn�t�m týkající se dopravy a  
                    ukládá  projednat tuto problematiku s p�ísl.ved.OD-MmOl 
130/11/07 – KM� bere na v�domí podn�ty a kritiku týkající se ve�.zelen�  a ukládá znovu 
                    ve v�ci jednat       
131/11/07 – KM� bere na v�domí sd�lení ve v�ci ukon�ení smlouvy o pronájmu  místnosti 
                    ur�ené pro zasedání KM� mezi TJ Sokol a MmOl 
 
Jednání bylo ukon�eno v 19,45 hodin. 

 
                P�íští �ádné jednání KM� se uskute�ní dne 5.12.2007 v 18:00 hodin v TJ Sokol-Chválkovice 
                               
                  
                 Zpracovala :R.Fišerová 
 

                                                                                         Komise m�stské �ásti �.6             
                                                                                            Olomouc-Chválkovice 
                                                                                              p�edseda R.Fišerová 
                                                                     

               Rozd�lovník: 
               1/ všichni �lenové KM� 
               2/ MmOl-OVVI-Mgr.Puha�+žádost SDH  

         3/ MPO-III.odd.Jeremenkova ul. 
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