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

konané dne 3.9.2008 
 
 
 
P�ítomni: pí R. Fišerová, sl.A. Kre�merová,sl.I.Fišerová,pí H. Michalcová,p.Ing.Tichý,       
               p.V.Kauer,p.Soural,pí Bc.Václavková 
 
Nep�ítomni: MPO 
 
Omluveni: sl.A.Šafranová,p.Z.Skácel 
 
Hosté: p.RNDr. J. Holpuch Ph.D. – nám.prim.MmOl, Ing.M. Marušková-MmOl -  
           OKR ,p.Ing.arch.I.Gerhard – Alfaprojekt,P-�R – p.Ku�era 
Program: 

• zahájení a p�edstavení host� 
• seznámení s projekty in-line stezek v Olomouci+diskuze 
• došlá korespondence 
• projednání úkol� z minulého jednání 
• r�zné 

 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a �ídila jej p�edsedkyn� komise pí Fišerová,která na úvod 
p�ivítala a p�edstavila  p�ítomné hosty. 
 
 
K jednotlivým bod�m programu: 
 
 
Seznámení s projekty in-line stezek v Olomouci: 
Pí Ing.Marušková seznámila  projek�ní formou p�ítomné s výše uvedenými projekty. In – line 
bruslení bylo vyhodnoceno jako t�etí nejatraktivn�jší sportovní aktivita  provozovaná na území m�sta 
Olomouce, a proto se vedení m�sta rozhodlo vybudovat pro tento druh sportu vhodná sportovišt� 
ur�ená pro tzv. kondi�ní ( fitness ) bruslení. V I.etap� bylo navrženo 8 – 9 lokalit, pozd�jší selekcí se  
blíže specifikovaly 3 lokality vhodné k umíst�ní in – line stezek, a to: Hej�ínské louky, 
Chválkovické paseky, Bezru�ovy sady propojené s lokalitou Morava Campus. 
Chválkovické paseky: tuto oblast si vybrali sami brusla�i pro ideální asfaltovou silnici, která vede 
z hlavní silnice Chválkovice do �ernovíra.Tato stezka je posuzována jako tzv.kombinovaný provoz 
/chodci,brusla�i,cyklo/ a má spl�ovat parametry rekrea�ní zóny pro smíšený provoz.Kompletní 
realizace by m�la být provedena v �asovém horizontu 4-5let.V sou�asné dob� se zpracovává studie 
týkající se záchytného parkovišt� pro automobily in-line brusla�� a zahrnuje 20-24 parkovacích míst. 
Hej�ínské louky :projek�ní �ešení po�ítá s realizací stezky v 06/2009.Tato varianta se jeví jako 
p�ipraven�jší než p�edchozí projekt Chválkovické paseky. 
Propojení Bezru�ových sad� s lokalitou Morava Campus:tato  in-line stezka a její propojení 
je vedeno na pozemcích,které jsou v majetku m�sta.Je po�ítáno s masovým využitím vzhledem 
k atraktivnímu umíst�ní – st�ed m�sta.  
Z obsáhlé diskuze a  p�ipomínek �len� komise lze konstatovat,že p�i soub�hu všech aktivit na in-line 
stezce m�že dojít ke kolizi a je nezbytné zajistit bezpe�nost všech t�chto ú�astník� provozu.Je tedy 
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nutno vy�ešit všechny  provozní záležitosti a vylou�it p�ípadné konflikty mezi –brusla�i-cyklisty-
chodci.Nejv�tším problémem zamýšlené in-line stezky ve Chválkovicích je dopravní obslužnost.Z 
tohoto d�vodu  bude vhodn�jší  podporovat  vznik in-line stezky  Hej�ínské louky,která svým 
zp�sobem odleh�í naší lokalit� a zp�sobí ur�itý odliv brusla�� do této lokality.Mezitím by došlo 
k vybudování parkovišt� pro automobily in-line brusla�� ve Chválkovicích.Sou�asn� by mohlo této 
lokalit� uleh�it vybudování tzv.východní tangenty. 
 
Seznámení s došlou korespondencí 
1/�.j.SmOl/OPK/79/2933/2008/Van-Výstavba plynovod�,spol.s.r.o.Olomouc- rozhodnutí o 
dodate�ném povolení zvláštního užívání místní komunikace-havárie-odstran�ní úniku plynu- 
ul.Na Zákop� 46 v dob� od  23.6.2008 - 2.7.2008 – na v�domí 
2/�.j.SmOl/OPK/79/2883/2008/Van – p.PaedDr.Aleš Prudil-rozhodnutí –povolení zvláštního 
užívání místní komunikace – umíst�ní lešení pro zateplení fasády domu ul.Chválkovická 98 v dob� 
od 24.6.2008 – 30.6.2008 – na v�domí 
3/�.j.SmOl/OPK/79/3235/2008/Van – Moravská vodárenská – rozhodnutí o dodate�ném povolení 
zvláštního užívání místní komunikace-havárie vod.�adu ul.Na Zákop� 76 v dob� od 
4.7.2008-13.7.2008 – na v�domí 
4/�.j.SmOl/OPK/79/3135/2008/Van – p.PaedDr.Aleš Prudil-rozhodnutí-povolení zvláštního 
užívání místní komunikace-oprava chodníku ul.Chválkovická 98 v dob� od 8.7.2008-11.7.2008- na 
v�domí 
5/�.j.SmOl/ŽP/55/13079/2008/Jar-Staving Olomouc,s.r.o.-dohoda o povolení zvláštního užívání  
ve�ejného prostranství-hav.kanaliza�ní p�ípojky ul.Chválkovická 45 v dob� od 5.8.2008-12.8.2008 – 
na v�domí 
6/�.j.SmOl/OPK/79/3634/2008/Urb-p.Marek Šuba-rozhodnutí-povolení – úplná uzavírka 
místní komunikace-z�ízení p�ípojky vody a kanalizace k RD ul.Šubova parc.�.132/1 v dob� 
od 12.8.2008 – 14.8.2008 – na v�domí 
7/�.j.SmOl/ŽP/55/13713/2008/Jar – p.Marek Šuba-dohoda o povolení zvláštního užívání 
ve�ejného prostranství-p�ípojka vody,plynu a kanalizace ul.Šubova parc.�.139/40,139/3 v dob� od 
12.8.2008 – 14.8.2008 – na v�domí 
8/�.j.SmOl/OPK/79/3636/2008/Van- p.Marek Šuba-rozhodnutí-povolení zvláštního užívání 
místní komunikace-provedení inž.sítí k RD ul.Šubova x Kubatova v dob� od 12.8.2008-14.8.2008 – 
na v�domí 
9/�.j.SmOl/OPK/79/3589/2008/Van-p.Mg.A.,Ing.,arch.Lukáš Blažek - rozhodnutí-povolení 
zvláštního užívání místní komunikace-rekonstrukce kanaliza�ní p�ípojky ul.Šubova 33 v dob� od 
1.9.2008 – 5.9.2008 – na v�domí 
10/�.j.SmOl/Maj/22/3146/2008/Sk-žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu parc.�.910/11,15,29 
žadatel p.Ing.Miroslav Tichý.KM� žádost projednala s tím,že nemá námitek a p�edm�tné pozemky 
doporu�uje k pronájmu 7- 0-1 
11/�.j.SmOl/Maj/22/1504/2008/Sk – žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu parc.�.1146/4,1130/6 
1070/58,63- žadatel Agra Chválkovice.KM� žádost projednala s tím,že nemá námitek a p�edm�tné 
pozemky doporu�uje k pronájmu 8 – 0 – 0 
12/�.j.SmOl/Maj/22/1683/2008/Sk – žádost o sd�lení stanoviska k prodeji  �ásti  parc.�.1729 – 
žadatel p.David Galgonek.KM� žádost projednala s tím,že nemá námitek a prodej p�edm�tného 
pozemku doporu�uje – 8 – 0 – 0 
13/�.j.SmOl/Maj/22/3033/2008/Sk – žádost o sd�lení stanoviska k prodeji �ásti parc.�.1729 a 916 
-žadatel p.Petr Kotásek .KM� žádost projednala s tím,že nemá námitek a prodej p�edm�tného 
pozemku doporu�uje – 8 – 0 – 0 
14/�.j.SmOl/Maj/22/3480/2007/Sk- žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu �ásti parc.�.174/7 – 
žadatelé manž.Šnajdrovi.KM� žádost projednala s tím,že pronájem p�edm�tného pozemku 
nedoporu�uje 0 – 5 – 3 
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15/�.j.SmOl/01/13/1324/2008/Zj-návrh inv.akcí pro r.2009 + žádost o up�esn�ní - k projednání 
16/�.j.TSMO/1713 – p�ehled �innosti v m�síci zá�í – KM� �.6 – na v�domí 
17/�.j.SmOl/OVVaI/91/08/6 – obj. na obnovu a opravu kov.�ástí pomníku T.G.M. 
k projednání 
18/�.j.SmOl/OVVaI/92/08/6 – obj. na opravu soch.výzdoby a kamene pomníku T.G.M. 
k projednání  
19/�.j.SmOl/OVVaI/84/08/6 – obj. na stav.úpravy stanovišt� na t�íd�ný odpad na 
ul.Železni�ní -  k projednání 
20/�.j.SmOl/OVVaI – oznámení o p�erušení dodávky el.energie dne 27.8.08 od 8,00-12,00 hod. 
zve�ejn�no na výv�skách KM�- stanovist� ul.Na Rohu a Selské nám. vyv�šeno dne 6.8. 08 - sejmuto 
dne 2.9.2008 
 
Projednání úkol� z minulého jednání: 
� byl kontaktován zástupce st�žovatel�  ul.Šubova ve v�ci požadavku umíst�ní DZ“Zákaz stání“ 

a oficieln� sd�leno stanovisko komise 
� p�emíst�ní kontejner� na t�íd�ný odpad z ul.Na Zákop� na ul.Železni�ní – po úprav� technických 

podmínek nového stanovišt� lze kontejnery p�emístit.V sou�asné dob� je toto objednáno u 
TSMO.Termín realizace 9/08 

� osazení lave�ek na aut.zastávkách MHD – ve správ� MmOl-OD- absence fin.prost�edk� 
� byla provedena aktualizace seznamu jubilant�,kte�í se v letošním roce dožívají významného  

životního výro�í a odsouhlasena s taj.komise pro ob�.záležitosti MmOl pí Romanovskou 
 
R�zné: 
P�edsedkyn� KM� dále informuje : 
� všem p�ítomným �len�m byl p�edán“P�ehled �innosti TSMO v m�síci zá�í 2008“ 
� MmOl-OKP – monitorování akcí na území m�sta,které probíhají v no�ních hodinách a 

mohly by být podn�tem k �ešení v souvislosti s hlukem �i rušením no�ního klidu.Co se tý�e 
h�išt� ve Chválkovicích u místního h�bitova jsou zde konány r�zné akce,ale naše stávající 
KM� prozatím žádnou stížnost ani podn�t nezaznamenala 

� plán inv.akcí – KM� vyhodnotila stávající seznam akcí.Z realizovaných akcí v letošním roce se 
jedná o rekonstrukci komunikace ul.Na Luhu a ul.Kubatova.Dále se komise v�novala 
sestavování plánu inv.akcí na r.2009,který doplnila o další dv� akce.Jedná se o celkovou 
rekonstrukci „Kapli�ky p�i ul.Švabinského“ a rekonstrukci „D�tského pískovišt�“ rovn�ž p�i 
ul.Švabinského 

� rekonstrukce pomníku T.G.M.-Selské nám. -  p�i p�íležitosti  90.výro�í vzniku republiky,které 
p�ipadá na letošní rok , probíhá rozsáhlá rekonstrukce stávajícího objektu.Realizaci prací je 
pov��ena  fi.:Polián-restaurátor.Celá akce  probíhá ve dvou etapách.I.etapa – oprava a údržba 
socha�ské výzdoby a kamene,v�etn�  obnovy žulových a vápencových desek kolem pomníku-
termín dokon�ení 30.9.2008 .II.etapa – obnova a oprava všech kovových �ástí – termín 
dokon�ení 15.10.2008.Celkové fin.náklady  �iní cca 150tis.K�.Celé akci je v�nována mimo�ádná 
pozornost a podpora m�sta.Slavnostní odhalení pomníku se uskute�ní 28.10.2008 

� p�ímo na jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných: 
- p.Kauer- p�ipomínka k pís.žádosti  Spol.vl.byt.jed,které se obrátilo p�ímo na 

nám.prim.MmOl  p.Mgr.Š�udlíka ve v�ci zajišt�ní opravy p�íjezdové komunikace 
k dom�m ul.Chválkovická 192 a 194 – bude postoupeno MmOl-OVVaI 

- pí p�edsedkyn� – oznámení o  pronájmu parc.�.1998 o vým��e 599m2 v  k.ú. Olomouc-
Chválkovice.V tomto p�ípad� nebyla naše komise požádána  MmOl-OMAJ o vydání 
stanoviska.V této souvislosti byl osloven  p�ítomný p.nám.prim. s žádostí o spolupráci p�i 
�ešení vzniklé situace 
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USNESENÍ : 
084/09/08 – KM� bere na v�domí zprávu o in-line stezkách  
085/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/2933/2008/Van 
086/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/2883/2008/Van 
087/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/3235/2008/Van 
088/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/3135/2008/Van 
089/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/13079/2008/Jar 
090/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/3634/2008/Urb 
091/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/13713/2008/Jar 
092/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/3636/2008/Van 
093/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/3589/2008/Van 
094/09/08 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/3146/2008/SK 
095/09/08 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/1504/2008/Sk 
096/09/08 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/1683/2008/Sk 
097/09/08 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/3033/2008/Sk 
098/09/08 – KM� nedoporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/3480/2008/Sk 
099/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/01/13/1324/2008/Zj a schvaluje nový plán 
                    inv.akcí pro r.2009 
100/09/08 – KM� bere  na v�domí p�ehled �innosti TSMO na m�síc zá�í/08 
101/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OVVaI/91/08/6 
102/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OVVaI/92/08/6 
103/09/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OVVaI/84/08/6 
104/09/08 – KM� bere na v�domí oznámení  �.j.SmOl/OVVaI-sd�lení �EZ o p�erušení    
                     el.energie v lokalit� Chválkovice – 27.8.2008 
105/09/08 – KM�  bere na v�domí info o zajišt�ní sd�lení stanoviska komise ve v�ci parkování ul. 
                    Šubova 
106/09/08 – KM� bere na v�domí info ve v�ci p�emíst�ní kontejner� na t�íd�ný odpad 
107/09/08 – KM� bere na v�domí info p.Sourala týkající se osazení lave�ek   aut.zastávkách MHD 
108//09/08 –KM� bere na v�domí info p�edsedkyn� ve v�ci aktualizace jubilant� 
109/09/08 – KM� bere na v�domí info p�edsedkyn� ve v�ci konání akcí na h�išti u místního 
                    h�bitova 
110/09/08 – KM� bere na v�domí podn�t p.Kauera  týkající se opravy p�íjezdové komunikace 
                    ul.Chválkovická 192 a 194 
111/09/08 – KM� bere na v�domí  a ukládá dále jednat ve v�ci pronájmu pozemku parc.�.1998 k.ú. 
                    Chválkovice 
Jednání bylo ukon�eno ve 21:00 hodin. 
 
P�íští jednání KM� se koná dne 1.�íjna 2008 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovi�ky, ul.Maxima 
Gorkého 39 
 
 
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 vitríny -2x 


