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ZÁPIS 
z jednání komise m�stské �ásti �.6 Olomouc – Chválkovice 

konané dne 2.4.2008 
 

P�ítomni: pí R.Fišerová, p.J.Soural,sl.A.Kre�merová, sl.A.Šafranová,sl. I. Fišerová,p.V.Kauer,                        
                pí Bc.Z.Václavková 
Nep�ítomni: P-�R 
Omluveni: p.Z. Skácel,pí H. Michalcová,p. Ing.M.Tichý 
Hosté: hlídka MPO, obyvatelé ul. Kubatova 
 
Program: 

• zahájení 
• zpráva o �innosti MPO 
• 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: 

a) Obyvatelky ul. Kubatova si st�žují na neustálé parkování automobil� in- line brusla�� p�ed 
vjezdy svých dom�. In- line brusla�i využívají prot�jší betonovou silnici k �ernovíru jako 
in- line stezku.V p�ípad�,že cesta k �ernovíru – in-line stezka  je již zahlcená automobily  
používají p�ilehlé ulice jako ve�ejné parkovišt� a odstavnou plochu pro svá vozidla. Tím 
znemož�ují domácím obyvatel�m  vjezd �i výjezd ze svých nemovitostí.Velmi kriticky se 
vyjad�ují k samému zám�ru – vybudování in-line stezky práv� v této lokalit�,kde nejv�tší 
problém je práv�  dopravní p�etíženost  této místní komunikace.Vybudováním zmín�né 
stezky dojde k výraznému nár�stu aut.provozu v této lokalit�.Sou�asn� urgují umíst�ní 
dopravní zna�ky omezující tonáž ul.Kubatova. 

b) Dále si obyvatelky z ulice Kubatova  st�žují na �innost fi.: pneuservis p. Melky, který se 
svými vozidly parkuje na chodníku �i zelené ploše, kde provádí montážní práce. 
Upozor�ují na odstavené vraky automobil� pocházející z téhož pneuservisu a které parkují 
po celé délce silnice ul. Kubatova, kde zužují vozovku a hrozí zde nebezpe�í 
úrazu.St�žovatelky požadují operativní �ešení stávající situace. 
V obou výše uvedených p�ípadech a s ohledem na závažnost situace žádá KM� v rámci 
p�sobnosti MPO o zvýšený dohled a zjednání nápravy. 

Seznámení s došlou korespondencí: 
1/�.j.SmOl/OPK/79/632/2008/Van – Moravská vodárenská,a.s. – rozhodnutí o dodate�ném 
povolení zvláštního užívání místní komunikace-havárie vod.�adu ul.Skopalíkova x Chodská 
v dob� od 14.2.2008-23.2.2008 – na v�domí 
2/�.j.SmOl/ŽP/55/3927/2008/Jar – Moravská vodárenská,a.s. – dohoda o povolení zvláštního 
užívání ve�ejného prostranství – havárie vod.�adu Selské nám.45 v dob�  od 
14.2.2008 – 23.2.2008 – na v�domí 
3/�.j.SmOl/ŽP/55/4874/2008/Jar – p.Roman Bubeník – dohoda o povolení zvláštního 
užívání ve�ejného prostranství – umíst�ní reklamní tabule ul.Chválkovická 55 v dob� od 
1.1.2008 – 31.12.2008 – na v�domí 



 2 

4/�.j.SmOl/OPK/79/822/2008/Van – Moravská vodárenská,a.s. – rozhodnutí o dodate�ném 
povolení zvláštního užívání místní komunikace – havárie vod.�adu Selské nám.46 v dob� 
od 27.2.2008 – 7.3.2008 – provizorní úprava, definitivní úprava do 30.4.2008 – na v�domí 
5/�.j.SmOl/Maj/22/7166/2007/Ru – žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu s následným 
odprodejem �ásti pozemku parc.�.1162/1  p�i ul.Švabinského – žadatel p.Vladimír Sva�ina. 
KM�  žádost projednala s tím,že nemá námitek a p�edm�tnou �ást pozemku doporu�uje k  
prodeji –7–0-0 
6/�.j.SmOl/OD/109/375/08/Mut – Vyjád�ení k žádosti o omezení parkování v ul.Šubova- 
p�ed domy �.46,48 – KM� uvedené vyjád�ení projednala s tím,že na p�íští jednání bude p�izván 
zástupce žadatel� ul.Šubova k up�esn�ní a dopln�ní této žádosti 
7/�.j.TSMO/702 – informace o službách zajiš�ovaných spole�ností TSMO – na v�domí 
8/�.j.SmOl/OKR/19/761/2008/Vac – žádost o informaci,týkající se volno�asových aktivit-
h�išt�,rekrea�ní plochy –posouzení aktuálnosti v lokalit� Chválkovice – k projednání 
9�.j./SmOl/OD/109/430/2008/LH-vyjád�ení k urgenci požadavk� KM� z oblasti dopravní 
problematiky – k projednání 
 
Projednání úkol� z minulého jednání: 
� Vyjád�ení k žádosti o omezení parkování ul.Šubova �.46 a 48 – KM� projednala výše uvedené 

vyjád�ení s tím,že  na p�íští jednání bude p�izván zástupce žadatel� ul.Šubova k up�esn�ní a 
dopln�ní této žádosti 

� Aktualizaci informa�ní výv�sky,která bude instalována na Selském nám. bude zajiš�ovat  
sl.Kre�merová ve spolupráci s p.Kauerem 

� p.Soural informoval p�ítomné o posledních opravách a údržb� – pomníku T.G.M.,kapli�ky u 
DD a prostoru p�ed MH.V návaznosti na toto sd�lení zajistí pov��ení �lenové KM� komplexní 
nabídky u firmy zabývající se touto �innosti:pí Bc.Václavková zajistí konkrétní 
nabídku v�etn� fin.rozpo�tu na opravu pomníku T.G.M., pí Michalcová zajistí tytéž info 
v souvislosti s kapli�kou u DD a p.Soural projedná úpravu prostoru p�ed MH s TSMO- termín 
7.5.2008.Následn� KM� rozhodne,které akce lze v rámci rozpo�tu realizovat 

 
R�zné: 
P�edsedkyn� KM� dále informuje : 
� všem p�ítomným �len�m komise byl p�edán –„P�ehled �innosti TSMO v m�síci dubnu 2008“+ 

aktualizovaný p�ehled základních �inností a kontaktního spojení vedení spole�nosti a 
vedoucích pracovník� jednotlivých provozoven,jarní sb�rové soboty – 
harmonogram+informace 

� v rámci žádosti SmOl/OKR o posouzení aktuálnosti  drobných rekrea�ních ploch v naší lokalit� 
– jedná se o d�tské h�išt�-pískovišt� p�i ul.Švabinského bude  provedeno naší KM� místní 
šet�ení.Výstup z tohoto šet�ení bude sloužit jako podklad pro vytvo�ení p�ehledného systému-
databáze všech rekrea�ních ploch v Olomouci. 

� informace MmOl/OD k urgenci požadavk� KM� : 
• požadavek na instalaci zasklených výv�sek s jízdními �ády bude realizován v pr�b�hu 

m�síce �ervna až srpna.Jedná se o zastávky sm�r Hl.nádraží – DD-Chválkovice,Selské 
nám.,Na Rohu 

• oprava zrcadla p�i výjezdu ze Selského nám.- dle sd�lení Policie �R-DI  je toto nyní 
pln� funk�ní 

• omezení parkování na komunikaci od �ernovíra-bude projednáno na nejbližším 
zasedání koordina�ní skupiny dopravy.V p�ípad� kladného stanoviska budou osazeny 
dopravní zna�ky zamezující zastavení na uvedené komunikace. 

• opravy chodník�-OD p�edloží RMO  materiál zabývající se návrhem oprav chodník� na 
letošní rok.RMO m.j.vybrala z naší lokality opravu chodníku ul.Kubatova.Dále bude na 
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jednání  RMO dne 22.4.08 p�edložen OD návrh na opravu vozovek,ve kterém je 
uvedena i komunikace ul.Na Luhu 

� P�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných: 
- p�ipomínky k dopravní problematice ul.Kubatova,in-line stezka,provoz pneuservis  

fi.:p.Melka – viz výše.Prozatím požádána MPO o spolupráci p�i �ešení t�chto 
podn�t�.Zástupce MPO doporu�uje v p�ípad� konkrétní situace   neprodlen�  
kontaktovat tuto na �.t.156.Sou�asn� bude jednáno s MmOl-OD o možnosti osazení 
vhodného dopravního zna�ení,které by vy�ešilo dopravní problematiku na bet.cest� 
k �ernovíru v souvislosti s odstavenými vozy  in-line brusla�� na této komunikaci 

- podn�t p.Sourala týkající se MHO.Jedná se o �áste�n�  zbo�ený úsek cihlového 
oplocení h�bitova –Chvalkovice.Doporu�uje uv�domit provozovatele a vyzvat jej k 
zajišt�ní opravy tohoto oplocení  

USNESENÍ: 
035/04/08 – KM� bere na v�domí stížnosti týkající se dopravní problematiky ul.Kubatova 
                    a ukládá dále jednat s MPO a MmOl-OD 
036/04/08 – KM� bere na v�domí  p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/632/2008/Van 
037/04/08 – KM� bere na v�domí  p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/3927/2008/Jar 
038/04/08 – KM� bere na v�domí  p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/4874/2008/Jar 
039/04/08 – KM� bere na v�domí  p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/822/2008/Van 
040/04/08 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/7166/2007/Ru 
041/04/08 – KM� bere na v�domí  vyjád�ení �.j.SmOl/OD/109/375/08/Mut a ukládá  
                    p�edsedkyni  p�izvat na p�íští jednání komise zástupce žadatel� ul.Šubova 
042/04/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.TSMO/702  
043/04/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OKR/19/761/2008/Vac a pov��uje 
                    p.Sourala k provedení místního šet�ení a  p�edsedkyni  ukládá zpracovat podklady  
                    do 30.4.2008 
044/04/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OD/109/430/2008/LH a ukládá  
                    p�edsedkyni ú�ast na jednání koordina�ní skupiny dopravy 
045/04/08 – KM� ukládá a pov��uje aktualizací info výv�sky,která bude umíst�na na Selském  
                    nám.�leny komise sl.A.Kre�merovou a p.V.Kauera 
046/04/08 – KM� ukládá a pov��uje �leny komise p.Sourala,pí Bc.Václavkovou a pí Michalcovou 
                    k zajišt�ní fin.nabídky na opravu pomníku TGM,kapli�ky u DD a prostoru p�ed MHO 
047/04/08 – KM�  bere na v�domí p�ehled �innosti TSMO na m�síc duben/08 v�etn� kontaktních  
                    spojení vedení spole�nosti a harmonogram jarních sb�rových sobot 
048/04/08 – KM� ukládá p�edsedkyni oslovit vedeni MHO ve v�ci opravy oplocení místního 
                    h�bitova  
Jednání bylo ukon�eno v 19:45 hodin. 
P�íští jednání KM� se uskute�ní dne 7.kv�tna 2008 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovi�ky, ul. Maxima 
Gorkého 39. 
 
Zapsala : Andrea Šafranová 
Zpracovala: R.Fišerová                                                        Komise m�stské �ásti �.6 
                                                                                                Olomouc-Chválkovice 
                                                                                                   P�edseda R.Fišerová 
Rozd�lovník: 
1/�lenové KM� 
2/MmOl-OVVaI-Mgr.Puha� 
3/MPO-III.odd.Jeremenkova ul. 
4/informa�ní vitrína KM� 


