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

konané dne 3.12. 2008 
 

P�ítomni: pí R.Fišerová, sl.A.Kre�merová,  sl.A.Šafranová, p.J.Soural, sl.I.Fišerová,   
               Ing.M.Tichý, p.V. Kauer, pí Bc.Václavková, pí H.Michalcová 
 
Nep�ítomni: P-�R 
Omluveni: p.Z.Skácel, MPO 
Hosté: p.Mgr.Zden�k Letocha-Selské nám., manž.Bahulíkovi –ul Šubova,manž.Lakosilovi, 
           manž.Souškovi,pí Dagmar Škurková – ul Na Zákop� 
 
Program: 

• zahájení 
• dotazy a p�ipomínky obyvatel-viz výše 
• 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: 
 
Dotazy a p�ipomínky obyvatel: 
a)p.Mgr.Letocha se dotazuje na podrobné informace týkající se návrhu zadání  územního plánu                         

m�sta Olomouce.Komise sd�luje,že zn�ní zadání je zve�ejn�no na stránkách 
   www.olomouc.eu/uzemni-planovani,v informa�ním centru v podloubí radnice nebo 
   p�ímo na odboru koncepce a rozvoje v budov� MmOl-Hynaisova ul.K tomuto návrhu  

mohou ob�ané podávat své oficiální p�ipomínky do 31.12.2008.Sou�asn� byla pro ob�any           
m�sta provedena SmOl rozsáhlá informa�ní kampa� ve form� distribucí informa�ních leták� 
do schránek všech obyvatel m�sta, v radni�ních listech SmOl,ale i mimo jiné spušt�ní 
speciálních  internetových  stránek s možností ú�asti  v on-line diskuzi.Dále také  viz zápis 
KM� z 5.11.2008 

b)manž.Bahulíkovi ul Šubova – se dotazují na možnost pronájmu �i odkoupení pozemku-  
   parc.�.1975 v  kat.území Chválkovice.Uvádí,že jde o zelenou plochu zna�n� zanedbanou, 
   která je ve vlastnictví m�sta Olomouce.Uvedený pozemek se jim i p�es  stálý zájem, 
   který byl uplatn�n u MmOl majetkoprávního odboru  neda�í získat.V tomto p�ípad� komise 
   zd�raz�uje,že pronájem,koup�,výkup atd.pln� spadá do kompetence zmín�ného odboru a 
   je tedy nutno žádost sm��ovat p�íslušnému odboru 
c)manž.Lakosilovi ul Na Zákop�-žádost o obnovení - vybudování kapli�ky“Boží Muka“ na  
   ul Na Zákop�.Dle jejich sd�lení se tento objekt nacházel na zmín�né ulici až do roku 1992, 
   kdy byl zbourán.Komise tento požadavek postupuje k dalšímu-odbornému  �ízení a 

posouzení kompetentnímu - majetkoprávnímu odboru MmOl 
d)pí D.Škurková,manž.Souškovi a Lakosilovi – ul Na Zákop� – p�ipomínky k sou�asnému 
   umíst�ní kontejner� na t�íd�ný odpad.Dle jejich vyjád�ení je sou�asné umíst�ní kontejner� 
   nevhodné.Své vyjád�ení opírají zejména o nár�st dopravy v této ulici a nepo�ádek kolem 
   kontejner�.Tyto p�ipomínky byly uplatn�ny písemn� jmenovanými p�ímo MmOl-OŽP  
   a KM� Chválkovice – na v�domí 
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 Seznámení s došlou korespondencí: 
 1/�.j.SmOl/OPK/79/5265/2008/Van-Moravská vodárenská – rozhodnutí o dodate�ném  
 povolení zvláštního užívání místní komunikace-havárie vod.�adu ul Na Rybní�ku 6 v dob� 
 od 26.10.2008-4.11.2008 – na v�domí 
2/�.j.SmOl/OPK/79/5578/2008/Van-Moravská vodárenská – rozhodnutí o dodate�ném 
povolení zvláštního užívání místní komunikace-havárie vod.�adu ul Chodská 23  v dob� 
od 13.11.2008-22.11.2008 – na v�domí 
3/�.j.SmOl/ŽP/55/19789/2008/Jar- Moravská vodárenská-dohoda o povolení zvláštního 
užívání ve�ejného prostranství – havárie vod.�adu ul.Chodská 23 v dob� od 13.11.2008 – 
22.11.2008 – na v�domí 
4/�.j.SmOl/Maj/22/7317/2008/Ha-žádost o sd�lení stanoviska k prodeji parc.�. 151/1- 
žadatel p.Vladimír Sva�ina.KM� žádost projednala s tím,že nemá námitek a p�edm�tný 
pozemek doporu�uje k prodeji 9-0-0 
5/�.j.SmOl/Maj/22/2336/2008/To-žádost o sd�lení stanoviska k výkupu majetku  
parc.�.32/1-jde o pozemek na rohu ul Chválkovická a Selské nám.Vodohospodá�ská 
spole�nost Olomouc,a.s. nabízí ke koupi p�edm�tný pozemek SmOl,vzhledem k tomu,že p�es 
uvedený pozemek vede vod.potrubí,které je práv� v majetku SmOl.KM� žádost projednala  s 
tím,že nemá námitek a p�edm�tný pozemek doporu�uje SmOl odkoupit 9-0-0 
6/�.j.SmOl/OI/2008-zápis z výr.výboru �.3 ve v�ci záchytného parkovišt� in-line stezky a  
cyklistické stezky Týne�ek-Chválkovice-na v�domí 
7/�.j.SmOl/OVVaI – p�ipomínky k umíst�ní kontejner� na t�íd�ný odpad-na v�domí 
8/�.j.SmOl-sbor pro ob�anské záležitosti-pozvánka na slavnostní setkání 75letých ob�an� 
m�sta Olomouce,která se koná dne 4.12.2008 – sál Moravského divadla – na v�domí 
9/�.j.SmOl/OVVaI-pozvánka na setkání p�edsed� KM� s p�edstaviteli m�sta,vedením 
TSMO,DP a MPO,které se uskute�ní dne 9.12.2008 ve 14,00 hodin-SmOl-Hynaisova ul.- 
k ú�asti 
 
Projednání úkol� z minulého jednání: 
� komise se podrobn� zabývala „Návrhem zadání územního plánu m�sta Olomouce“ a  

problematikou území,které spadá do její p�sobnosti.Své návrhy zpracovala do p�ipomínek a 
o�ekává,že nový územní plán zlepší podmínky pro bydlení ve Chválkovicích  zejména 
vhodnou volbou regulativ�,uspo�ádáním ploch a jejich funk�ním využitím 9-0-0 

R�zné: 
p�ímo na jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných: 
� KM� projednala termíny jednání komise pro p�íští rok a shodla se,že tyto se budou konat 

jako dosud.Stanovila tedy termíny na každou první st�edu v m�síci v 18:00 hodin - ZŠ 
Maxima Gorkého-Pavlovi�ky 

� p.Soural seznámil p�ítomné se seznamem obyvatel spadajících do p�sobnosti m�stské �ásti 
Chválkovice ,kte�í v p�íštím roce oslaví významné životní jubileum.Naše komise 
prost�ednictvím svých �len� pí Míchalcové a p.Sourala zajiš�uje pr�b�žn� ve spolupráci 
s MmOl-komisí pro ob�anské záležitosti blahop�ání a p�edání dárkových balí�k�  t�mto 
jubilant�m  

 
USNESENÍ: 
138/012/08 – KM� bere na v�domí dotazy a p�ipomínky p�ítomných 
139/012/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/5265/2008/Van 
140/012/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/5578/2008/Van 
141/012/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/19789/2008/Jar 
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142/012/08 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/7317/2008/Ha 
143/012/08 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Mj/22/2336/2008/To 
144/012/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OI/2008 
145/012/08 – KM� bere na v�domí p�ipomínky k umíst�ní kontejner� na t�.odpad 
146/012/08 – KM� bere na v�domí sd�lení SPOZ-slav.setkání 75 letých ob�an� MO 
147/012/08 – KM� bere na v�domí pozvánku na setkání p�edsed� KM� s p�edstaviteli m�sta 
148/012/08 – KM� projednala a schválila p�ipomínky pro nový územní plán lok.Chválkovice 
149/012/08 – KM� projednala a schválila termíny jednání komise pro r.2009 
150/012/08 – KM� bere na v�domí seznam jubilant� pro r.2009-Chválkovice 
 
 
 
Jednání bylo ukon�eno v 19:30 hodin. 
 
P�íští jednání KM� se koná dne 7.1. 2009 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovi�ky, ul. Maxima 
Gorkého 39. 
 
Zapsala : A.Šafranová 
Zpracovala: R. Fišerová 
 
 
 
                                                                                   Komise m�stské �ásti �.6 
                                                                                     Olomouc-Chválkovice 
                                                                                     p�edsedkyn� R.Fišerová 
 
 
 
 
 
Rozd�lovník: 
1/�lenové KM� 
2/MmOl-OVVal-Mgr.Puha� 
3/MPO-III.odd.Jeremenkova ul 
4/Informa�ní vitríny KM�- 2x  

 
 
 
 

 
 

  


