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ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc – Chválkovice 

konané dne 11.3.2009 
 

Přítomni: pí R.Fišerová, sl.A.Krečmerová, sl.I.Fišerová, Ing.M.Tichý, pí Bc.Václavková,  
                pí H. Michalcová 
Omluveni: p.Z.Skácel,p.V.Kauer 
Nepřítomni: P-ČR 
Hosté: hlídka MPO, p.Weixler-ul Skopalíkova,manž.Lakosilovi, p.Vymazal,pí Plevková,   
           manž.Sloukovi,pí Škurková,pí Filipi – ul Na Zákopě 
 
Program   

• zahájení 
• připomínky hostů 
• zpráva o činnosti MPO 
• došlá korespondence 
• projednání úkolů z minulého jednání 
• různé 

 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídila jej předsedkyně komise pí Fišerová. 
 
K jednotlivým bodům programu: 
Připomínky hostů: 
a)p. Weixler-upozorňuje z hlediska bezpečnosti na přerostlý strom-smrk při ul Chodské u 
bývalé záložny,kde na témže pozemku jsou vedeny IS-plyn,dále poukazuje  na špatný stav 
komunikace pro chodce v ul Skopalíkova.Současně doporučuje v zájmu bezpečnosti chodců 
zřízení - zvýraznění přechodu pro chodce v ul Na Zákopě x Selské nám. 
b)manž.Lakosilovi-vznáší připomínky k plánované cyklostezce,konkrétně v úseku ul Na   
Zákopě-vedení trasy,zahájení,ukončení prací a celkové rekonstrukce zmíněné ulice 
c)pí Plevková upozorňuje na stav IS vedených ul Železniční a ul Na Zákopě. Dle jejího 
vyjádření, je stav těchto sítí nebezpečný pro obyvatele těchto přilehlých ulic.Rovněž se jí jeví 
jako problematický stav vozovky v úseku od kolejí na ul Železniční – odvod dešťových vod   
d)manž.Sloukovi - poukazují na velký provoz automobilové dopravy v ul Na Zákopě  
zejména v ranních a večerních hodinách a výskyt kamionů.Dále informují komisi o 
akcích-plesech,které probíhají v budově TJ Sokol,kdy návštěvníci těchto akcí v nočních 
hodinách porušují noční klid a ničí soukromý majetek na přilehlých nemovitostech 
e)pí Filipi-dotaz na nové stanoviště  kontejnerů na tříděný odpad z ul Na Zákopě 
 
Zpráva o činnosti MPO: 
Zástupce MPO informoval o opatření Městské policie Olomouc,které se týká eliminace stání 
vozidel na rizikových místech na území města Olomouce mezi které patří i lokalita 
Chválkovice.V souvislosti s hrubým porušováním dopravních předpisů a na základě stížnosti 
občanů MPO přistoupila k následujícímu opatření.Strážníci MPO zaměří svoji pozornost 
zejména na tato přestupková jednání : 

• stání vozidel v křižovatkách-vytvoření překážky v silničním provozu 
• stání vozidel před přechody pro chodce-v místech se zvýšeným rizikem 

V případě zjištění výše uvedených přestupků budou řidiči upozorněni informativním letákem 
-viz přiložený vzor MPO  
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Seznámení s došlou korespondencí: 
1/Č.j.SmOl/Maj/22/752/2009/Š-žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc.č.1098 při ul 
Šubova 40-žadatelé manž.Hrdličkovi.KMČ žádost projednala  s tím,že nemá námitek a 
předmětný pozemek doporučuje k prodeji 6-0-0 
2/Č.j.SmOl/OPK/79/365/2009/Urb-SEKNE spol.s.r.o.-rozhodnutí o povolení úplné uzavírky  
místní komunikace  ul Šubova,a to od křiž. s ul Chválkovická po křiž. s ul Kubatova a od křiž. 
s ul Kubatova po křiž. s ul Na Rybníčku.Křižovatka ul Šubova x Kubatova bude po ul 
Kubatova průjezdná – realizace stavby“Rekonstrukce stoky EX ul Šubova“ v době od 
5.2.2009-17.4.2009 – na vědomí 
3/Č.j.SmOl/ŽP/55/1525/2009/Jar-fi.:ETON-dohoda o povolení zvláštního užívání veřejného 
prostranství-umístění reklamní tabule typu „A“-2 ks – Chválkovická ul 45 v době od 1.2.2009 
-31.12.2009 – na vědomí 
4/Č.j.SmOl/OPK/79/366/2009/Van-fi.:SEKNE spol.s.r.o.- rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání místní komunikace v ul Šubova-od křiž. s ul Kubatova po dům č.38,od křiž.Kubatova 
po křiž. s ul Na Rybníčku-„Rekonstrukce stoky EX ul Šubova“ v době od 4.2.2009-30.4.2009 
na vědomí 
5/Č.j.SmOl/ŽP/55/1915/2009/Jar-fi.:Moravská vodárenská,Olomouc-dohoda o povolení 
zvláštního užívání veřejného prostranství-havárie vod.řadu ul Pastouška 11,Selské nám.69 – 
v době od 2.2.2009 – 11.2.2009 – na vědomí 
6/Č.j.SmOl/ŽP/55/1969/2009/Jar-fi.:Moravská vodárenská,Olomouc-dohoda o povolení 
zvláštního užívání veřejného prostranství-výkopové práce-kanalizační stoka EX ul Šubova 
v době od 11.2.2009 – 17.4.2009 – na vědomí 
7/Č.j.SmOl/OPK/79/526/2009/Urb-fi.:Moravská výrobní,Chomutov-rozhodnutí o povolení 
úplné uzavírky místní komunikace v ul Pastoušky-zhotovení kanalizační přípojky v době od 
23.2.2009-25.2.2009 – na vědomí 
8/Č.j.SmOl/OPK/79/568/2009/Van-fi.:Moravská vodárenská,Olomouc-rozhodnutí o 
dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace-Selské nám.9-havárie vod.řadu 
v době od 10.2.2009 – 19.2.2009 – na vědomí 
 
Projednání úkolů z minulého jednání: 
� v zájmu zajištění bezpečnosti chodců byl osvětlený přechod pro chodce na ul 

Chválkovická x Na Luhu zvýrazněn značkou „přechod pro chodce“ 
� nové termíny jednání KMČ jsou zveřejněny na webových stránkách SmOl-KMČ 
Různé: 
Předsedkyně dále informuje: 
� všem přítomným členům byl předán harmonogram jarních sběrových sobot -v naší 

lokalitě se tato uskuteční dne 16.5.2009 – stanoviště  roh ul Na Zákopě x Selské nám. 
� Česká pošta,Olomouc-návrh změny provozních hodin pro veřejnost - pošta 3-Pavlovičky- 
ČP provedla analýzu zájmu veřejnosti o služby pošty při které bylo zjištěno,že největší 
kumulace  klientů se nachází v odpoledních hodinách (16,00-17,00).Z toho důvodu 
navrhuje ČP rozšíření-prodloužení odpoledních hodin do 17,30.Komise návrh projednala 
a s návrhem ČP souhlasí 6-0-0 

� MmOl-OD-opravy chodníků- komise projednala a navrhla opravu chodníků                     
ul Chválkovická 63 - 91,Selské nám.- pravá strana(při pomníku TGM),ul Skopalíkova 57-
69 

� sdělení MPO- v rozmezí od listopadu 2008 až do poloviny února 2009 prováděla hlídka 
MPO v úseku ul Na Zákopě  namátkové kontroly v rámci řešení dopravní situace na této 
ulici.Během této kontrolní činnosti,která byla zaměřená na dodržování DZ B13-zákaz 
vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t nebylo zjištěno žádné porušení výše jmenovaného 
dopravního značení 
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� pí Bc.Václavková-doporučuje neuzamykat oplocení-vstup k pomníku TGM-Selské 
nám.,ale ponechat jej volný pouze s jednoduchým zajištěním.Tím umožnit občanům 
průběžnou návštěvu tohoto místa příp.uložení květin atd. 

       
USNESENÍ: 
020/03/09-KMČ bere na vědomí připomínky hostů a ukládá informovat 
                  příslušné odbory MmOl 
021/03/09-KMČ bere na vědomí zprávu o opatření MPO – eliminace vozidel   
022/03/09-KMČ doporučuje vyhovět žádosti  Č.j.SmOl/Maj/22/752/2009/Š 
023/03/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/365/2009/Urb 
024/03/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/1525/2009/Jar 
025/03/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/366/2009/Van 
026/03/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/1915/2009/Jar 
027/03/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/1969/2009/Jar 
028/03/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/526/2009/Urb 
029/03/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/568/2009/Van 
030/03/09-KMČ bere na vědomí harmonogram jarních sběrových sobot  
031/03/09-KMČ projednala a schválila úpravu provozní doby ČP-Pavlovičky 3 
032/03/09-KMČ projednala a navrhla opravy chodníků-lokalita Chválkovice 
033/03/09-KMČ bere na vědomí sdělení MPO ve věci kontrolní činnosti v ul Na Zákopě 
034/03/09-KMČ bere na vědomí podnět pí Bc.Václavkové a ukládá jej projednat s MmOl 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 
 
Příští jednání KMČ se koná dne 8.4.2009 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,u Maxima 
Gorkého 39 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Komise městské části č.6 
                                                                                                     Olomouc-Chválkovice 
                                                                                                    předsedkyně R.Fišerová 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1/ Členové KMČ 
2/ MmOl-OVVaI-Mgr.Puhač 
3/ MPO-III.odd.Jeremenkova ul 
4/ informační vitrína KMČ+vzor MPO „upozornění řidičům“ 


