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

konané dne 7.5.2008 
 

P�ítomni: pí R.Fišerová, sl.A.Kre�merová, sl.A.Šafranová, sl.I.Fišerová, pí Bc.Václavková,    
               pí H.Michalcová, p.Ing.Tichý- p�ítomen od 19:15 hodin 
Nep�ítomni: P-�R, p. V.Kauer 
Omluveni: p.J.Soural, p.Z.Skácel 
Hosté: hlídka  MPO, manželé Drozdovi 
 
Program: 

• zahájení 
• vyjád�ení k žádosti o omezení parkování ul.Šubova 
• 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: 
 
Vyjád�ení k žádosti o omezení parkování ul.Šubova 46 a 48 – manž.Drozdovi: 
V souvislosti s U/041/04/08 -KM� �.6 ze dne 2.4.2008 byl pozván na jednání komise p.Pavel 
Drozd zástupce st�žovatel� pro jednání ve v�ci omezení dopravní obslužnosti výše uvedené 
ulice.P�edsedkyn� seznámila zástupce st�žovatel� se stanoviskem MmOl-OD k dané 
problematice,který k navrhovanému �ešení st�žovatel�-umíst�ní dopravní zna�ky „Zákaz 
stání“s dodatkovou zna�kou „úsek platnosti 30m“nemá zásadních námitek.Sou�asn�  ale 
upozor�uje,že dle názoru MmOl-OD však požadované dopravní zna�ení problém zcela 
nevy�eší.Lze p�edpokládat,že neukázn�ní �idi�i budou i nadále parkovat p�ed sousedními 
nemovitostmi.Ze zák.361/2000Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� § 27n)- se nesmí zastavit a 
stát p�ed vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. 
Požadované dopravní zna�ení pouze zvýraz�uje obecnou právní úpravu.Dále KM� 
doporu�ila st�žovatel�m v p�ípad� nutnosti �ešit celou záležitost ve spolupráci s MPO. 
Z vyjád�ení p.Drozda vyplývá,že dle st�žovatel� jediné vhodné �ešení,které by zabránilo 
parkování  cizích vozidel- konkrétn� nájemník� bytového domu Nutrend p�ed jejich 
vjezdy,kdy jim tito znemož�ují vjezd �i výjezd je práv� výše navrhované �ešení.Sou�asn� 
upozor�uje,že v areálu novostavby  bytového domu Nutrend jsou k dispozici i garážová 
stání,které nájemníci novostavby Nutrend nevyužívají.�ešit vzniklé problémy prost�ednictvím  
MPO se dle p.Drozda  neosv�d�ilo a nemá žádoucí ú�inek. 
V návaznosti na výše uvedené skute�nosti rozhodla  KM�, dále se touto problematikou 
zabývat na  p�íštím jednání KM�. 
 
Zpráva o �innosti MPO: 
Stále p�etrvávají problémy na nepovolné parkování automobil�  in-line brusla�� na bet.cest� 
k �ernovíru a na ul.Kubatova.Sou�asn� se množí -  zábory ve�ejného prostranství, zejména 
zelených ploch, které jsou zaváženy odpadem ze stavební suti.   
 
 



 2 

Seznámení s došlou korespondencí: 
  
1/�.j.HmO – sd�lení ve v�ci oplocení h�bitova – k projednání 
2/�.j.MmOl-OD- zápis z jednání koordina�ní skupiny ve v�cech dopravy z 8.4.08-k 
projednání 
3/�.j.SmOl/OPK/79/1466/2008/Van-RWE Distribu�ní služby,s.r.o.-rozhodnutí o 
dodate�ném povolení zvláštního užívání místní komunikace-odstran�ní havárie plynu ul. 
Na Zákop� 66 v dob� od 8.4.2008 – 17.4.2008 – na v�domí 
4/�.j.SmOl/ŽP/55/7028/2008/Jar – RWE Distribu�ní služby, s.r.o.- dohoda o povolení 
zvláštního užívání ve�ejného prostranství-odstran�ní havárie na plynovodu ul.Na Zákop� 66 
V dob� od 8.4.2008-17.4.2008 – na v�domí 
5/�.j.SmOl/ŽP/55/7406/2008/Jar- RWE Distribu�ní služby,s.r.o. – dohoda o povolení 
zvláštního užívání ve�ejného prostranství-odstran�ní havárie na plynovodu ul.Železni�ní 
Fa Festa  753 v dob� od 14.4.2008 – 23.4.2008 – na v�domí  
6/�.j.SmOl/Maj/22/1504/2008/Sk – žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu parc.�.479/1, 
479/37,910/11,1125/79,910/29,910/15,1125/77-Chválkovice – žadatel Agra,spol.s.r.o.KM� 
žádost projednala s tím,že nemá námitek a p�edm�tné pozemky doporu�uje k pronájmu 6-0-0 
7/�.j.TSMO/934- p�ehled �innosti v m�síci kv�tnu 2008 – KM� �.6.- na v�domí 
8/�.j.SmOl/Maj-Em/40 – žádost o zajišt�ní vyjád�ení KM� ve v�ci prodloužení nájemní  
smlouvy k pronájmu �ásti pozemku za ú�elem provozován plakátovacích ploch – 
parc.�.1420/13 – Selské nám. – žadatel Inzertní agentura „Profit.KM� žádost projednala 
s tím,že  nemá námitek k prodloužení smlouvy  pronájmu p�edm�tného pozemku-6-0-0 
 
Projednání úkol� z minulého jednání: 
� s MPO byla projednána problematika týkající se ul.Kubatova s tím,že bude pou�ena 

místn� p�íslušná hlídka o stávajícím problému a nadále se bude MPO celé záležitosti 
v�novat 

� na základ� žádosti MmOl-OKR bylo provedeno místní šet�ení ve v�ci posouzení 
aktuálnosti  d�tských h�išt p�i ul.Kubatova a ul.Švabinského.V souvislosti s tímto šet�ením  
bylo zjišt�no,že h�išt� p�i ul.Kubatova je nevhodn� umíst�no  p�íliš  blízko komunikace. 
Co se tý�e h�išt� p�i ul.Švabinského je nutno provést jeho celkovou rekonstrukci  

� dne 8.4.08 se p�edsedkyn� zú�astnila  jednání koordina�ní skupiny dopravy,kde 
p�edm�tem jednání byla žádost KM� o umíst�ní vhodné DZ na bet.cest� 
k �ernovíru,která je využívána jako in-line stezka a dochází zde k soustavnému parkování 
vozidel zmín�ných brusla��.Koordina�ní skupina dopravy návrh KM� posoudila s tím,že 
umíst�ní DZ ne�eší problém parkování,nebo� zákaz parkování na této komunikace již 
vyplývá ust.§ 25 odst.(3) zák.�.361/2000Sb.,o provozu na pozemní komunikacích a o 
zm�nách n�kterých zákon�,ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.Sou�asn� s umíst�ním nového 
DZ by došlo k p�emíst�ní t�chto parkujících vozidel na p�ilehlé komunikace obytné �ásti 
Chvalkovice-ul.Kubatova,Šubova atd.Z výše uvedených d�vod� komise tento návrh 
nedoporu�ila.Na základ� uvedeného stanoviska požádá KM� o spolupráci MmOl- OVVaI  
a komisi pro prevenci kriminality a bezpe�nost p�i RMO 

� pí Bc. Václavková  seznámila �leny komise s vypracovaným projektem na opravu 
pomníku TGM na ul. Selské nám. Projekt byl zpracován firmou SOCHA�I v.o.s. a 
celkový rozpo�et na  kompletní zrestaurování �iní cca 300.000,-- K�. Vzhledem k tomu,že 
rozpo�et KM�  fondu oprav a údržby pro letošní rok �iní pouze cca 100.000,-- K�, je  
nutno provést eliminace oprav tak, aby výsledná cena  nep�esáhla tuto �ástku. Komise se 
shodla 6-0-0  realizovat tuto akci s tím,že celá akce bude rozložena do více etap vždy dle 
konkrétního rozpo�tu KM� na p�íslušný rok.Sou�asn� považuje za vhodné,aby I.etapa 
byla ukon�ena k 28.10.2008- 90.výro�í vzniku �SR.Celá akce bude projednána s MmOl-
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OVVaI  Mgr, Puha�em  v souvislosti se zajišt�ním p�ípadného stav.povolení a následným 
vystavením  p�íslušné objednávky 

� p�edsedkyn� seznámila p�ítomné s písemným vyjád�ením p.Sourala,který projednal na 
místním šet�ení dne 16.4.08 s pracovnicí TSMO pí Ing.M.Dostálovou požadavek KM� na 
úpravu pozemku p�ed h�bitovem-Chválkovice.Na tomto jednání bylo  dohodnuto,že 
TSMO provedou v pr�b�hu letošního roku odstran�ní plevele,zjistí stav terénu a provedou 
p�ípadné úpravy.Nový trávník lze založit až na podzim.O výši fin. náklad�  bude KM�  
dále jednat 

� p�edsedkyn� KM�  uv�domila a vyzvala provozovatele místního h�bitova-Chválkovice - 
HmO k   zajišt�ní a provedení opravy  �áste�n� zbo�eného cihlového oplocení tohoto 
h�bitova.Z vyjád�ení HmO lze konstatovat,že tyto žádaly v návrhu fin.plánu na r.2008 
SMO o  fin.prost�edky na vypracování PD- oplocení h�bitova. Bohužel tyto jim nebyly 
poskytnuty.KM� bude i nadále v této záležitosti jednat 

� sl.Kre�merová informovala p�ítomné o nov� instalované informa�ní vitrín� KM�,která je 
umíst�ná na Selském nám 

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

2008“ s upozorn�ním,že  17.5.08 – prob�hne ve Chválkovicích sb�rová sobota – 
stanovišt� – roh Selské nám.x Na Zákop� 

� P�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných : 
- z d�vodu stálých  stížnosti obyvatel ul.Na Zákop� na p�etrvávající nepo�ádek 

v okolí kontejner� na t�íd�ný odpad na téže ulici, žádá KM�  TSMO o zrušení 
stanovišt� ul.Na Zákop� a  p�emíst�ní t�chto kontejner� na ul.Železni�ní – 
konkrétn� na volnou plochu v blízkosti komunikace.Dále KM� žádá TSMO o 
provedení ru�ního �išt�ní zelených ploch od odpadk� 

-  
USNESENÍ:  
049/05/08 – KM� bere na v�domí sd�lení p.Drozda ve v�ci omezení parkování ul.Šubova a  
                    odkládá  další projednání na p�íští jednání komise 
050/05/08 – KM� bere na v�domí sd�lení MPO ve v�ci in-line stezky  
051/05/08 – KM� bere na v�domí sd�lení  �.j.HmO-oplocení h�bitova Chválkovice   
052/05/08 – KM� bere na v�domí zápis �.j.MmOl-OD z jednání koordina�ní sk.dopravy 
053/05/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/1466/2008/Van 
054/05/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/7028/2008/Jar 
055/05/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/7406/2008/Jar 
056/05/08 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/1504/200/Sk 
057/05/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.TSMO/934 
058/05/08 – KM� doporu�ila vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj-Em/40 
059/05/08 – KM� bere na v�domí zprávu p.Sourala o místním šet�ení –d�t.pískovišt� 
060/05/08 – KM� bere na v�domí zprávu pí Bc.Václavkové + projekt na opravu pomníku 
                    T.G.M. a doporu�uje akci k realizaci 
061/05/08 – KM� bere na v�domí zprávu p.Sourala ve v�ci jednání s TSMO-úprava 
                    pozemku p�ed h�bitovem Chválkovice a ukládá  nadále ve v�ci jednat 
062/05/08 – KM� bere na v�domí sd�lení  sl.A.Kre�merové o instalaci nové info výv�sky 
                     umíst�né na Selském nám.a ukládá její zprovozn�ní 
063/05/08 – KM� bere na v�domí stížnosti obyvatel ul.Na Zákop� týkající se nepo�ádku  
                    okolo kontejner� a ukládá zajistit jejich p�emíst�ní na ul.Železni�ní a sou�asn� 
                    zajistit ru�ní �išt�ní zelených ploch od odpadk� 
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Jednání bylo ukon�eno v 19:30 hodin. 
 
 
P�íští jednání KM� se koná dne 4.�ervna 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�+projekt opravy pomníku  T.G.M. 
3/MPO-III-odd-Jeremenkova ul. 
4/informa�ní vitríny – 2x 
 
 


