
                                         ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 12.9.2012 
 
Přítomni: Vladimír Kauer, Růžena Fišerová, PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková, Helena 
Michalcová. 
Nepřítomen: ing. Tichý 
Hosté: náměstek primátora RNDr. Jan Holpuch Ph.D, strážníci MPO.  
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer. 
 
Program: 
1. zahájení 
2. kontrola zápisu   
3. plán investic a informace o činnosti TS 
4. opravy a úpravy městské části 
5. informace náměstka primátora SMOl 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
Ad 2) Komise bere na vědomí trvání bodu 5 ze zápisu KMČ ze dne 21.9.2011, týkající se  
dořešení kryté zastávky MHD Na Rohu, umístění odpadkového koše pro psí exkrementy 
v parčíku u zastávky Na Rohu a pořízení lavičky ke kostelu z fondu drobných oprav.   
Komise bere na vědomí trvání bodu 4 ze zápisu KMČ ze dne 9.11.2011 - žádost o 
přemístění kontejneru na textil v ulici Na Zákopě, který brání výhledu na křižovatce s ulicí 
Železniční. Komise doporučuje přemístění kontejneru více k chodníku, aby nebránil ve 
výhledu. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  5 ze zápisu KMČ ze dne 11.1.2012 - Urgence 
požadavku komise k vyjádření OŽP ze dne 14.9.2011. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  6 ze zápisu KMČ ze dne 9.5.2012 - komise požaduje 
umístit informační značku o odbočovacím pruhu na křižovatku při výjezdu ze Selského 
náměstí na ulici Chválkovickou ve směru z Kopečka. 
 
Bod  4 ze zápisu KMČ ze dne 8.2.2012 - žádost o umístění košů na psí exkrementy v počtu 2 
kusů na ulici Železniční - splněno.  
 
Ad 3) Předseda komise informoval přítomné o splněných plánech investičních akcí v lokalitě 
naší MČ a o plánu investic na příští rok s návrhem nevybudování příjezdové komunikace 
k bytovým domům na Cválkovické ulici, předláždění části chodníku ulice Selské náměstí ve 
směru od ulice Chodská až po mateřskou školu a dále o předláždění ulice Chválkovické ve 
směru od ulice Na Luhu po Šubovu ulici a obnovu osvětlení u fotbalového hřiště. Dále 
předseda informoval o harmonogramu úklidu technických služeb v naší MČ.   
 
 
Ad 4) Komise žádá o obnovení vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce 
na křižovatce Chválkovická – Selské náměstí, o ořez dřevin bránících výhledu při 
výjezdu z ulice Na Luhu a o ořez smrku na začátku ulice Chodské. 
 



Ad 5) Náměstek primátora Statutárního města RNDr. Jan Holpuch Ph.D informoval členy 
komise: 
- o revitalizaci dětského hřiště v lokalitě Šubova, Na Trávníku a Švabinského;  
- o vypracování stávající projektové dokumentace kryté zastávky Na rohu, samotná realizace 
kryté zastávky by proběhla příští rok;  
- o dokončení cyklostezky mezi vodárnou a Slušovicemi;  
- o dokončení chodníku mezi Chválkovicemi a Týnečkem;  
- o plánovaném rozšíření zázemí FK Chválkovice;  
- o úpravě okolí pramene kyselky s plánovaným vysvěcením místa;  
- o naplánovaném dalším jednání k asanaci zeleně v ulici Kubátova.  
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 10.října  2012 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. 
Maxima Gorkého 39, Olomouc. 
 
Zapsal: PhDr. Bohumil Šíp 
Předseda: Vladimír Kauer 
 
 
Rozdělovník: 
1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač 
2) MPO - III.odd. 


