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                                          Z Á P I S 
 
 z jednání komise m�stské �ásti �.6 Olomouc-Chválkovice  
                                   konané dne 6.6.2007                                 
 
P�ítomni : R.Fišerová,A.Kre�marová,Bc.Z.Václavková,I.Fišerová,H.Michalcová,A.Šafránová, 
                 J.Soural,Z.Skácel 
 
Nep�ítomni : V.Kauer 
 
Omluveni : Ing.M.Tichý 
 
Hosté : zástupci MPO – p.Vychodil,p.Opletal 
 
Program : 
 

• zahájení  
• seznámení s �inností MPO 
• nová volba tajemníka 
• seznámení s došlou korespondencí 
• projednání úkol� z minulého jednání 
• r�zné 
 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod.,jednání �ídila p�edsedkyn� komise pí R.Fišerová 
 
K jednotlivým bod�m programu :  
 

seznámení s �inností MPO 
 

    Jednání bylo zahájeno p�íchodem strážník� MPO.Zástupce MPO p.Vychodil seznámil  
    p�ítomné s �inností odd.,rozsahu a obsahu práce strážník� a následn� odpovídal na  
    konkrétní dotazy �len� KM�.Spole�n� se zástupci MPO by se m�l jednání ú�astnit i  
    zástupce  Policie �R .Obecn� lze konstatovat,že MPO se zabývá   �ešením                                                                                                                               
    p�estupk� nap�.problematiky   narušování ve�ejného po�ádku.V souvislosti s tímto bodem 
    byl vznesen podn�t  pí Bc.Václavkové,který se týká lidí bez domova,kte�í se zdržují v  
    v par�íku ul.Na Zákop� a p�espávají tam.Zástupci MPO p�islíbili promptní prošet�ení této 
    situace,konkrétn� �ast�jším dohledem na tuto oblast.V p�ípad� jakýchkoliv potíží,které by  
    se vyskytly a jejich �ešení je v kompetenci MPO volat �.t.156. 
 

nová volba tajemníka 
 
    Ing.M.Tichý –  písemn� sd�luje KM�,že vzhledem k extrémnímu pracovnímu vytížení a  
    p�edpokladu náro�nosti  dané funkce se dobrovoln� vzdává funkce tajemníka KM�.Do této 
    funkce byla v po�tu 7-0-0   zvolena sl.A.Šafránová,která tuto funkci p�ijala. 
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   seznámení s došlou korespondencí 
 
     
   1/ �.j.SmOl/ŽP/55/10523/2007/Jar – p.Mgr.Stanislav Hyrák-dohoda o povolení zvláštního  
   užívání ve�ejné zelen�- ukládání silni�ních panel� na travnatou plochu- Chválkovická  �.122 
   v dob� od 23.4.-9.5.07 – na v�domí 
   2/ �.j.SmOl/ŽP/55/11241/2007/Jar – pí Ivana Srncová – dohoda o povolení zvláštního  
   užívání ve�ejné zelen� – umíst�ní p�edzahrádky posezónní restaura�ní provoz – 
   Chválkovická 26 - v dob� od 1.5. – 31.8.2007- na v�domí 
   3/ �.j.SmOl/OPK/79/2009/2007/Van –p. RNDr.Jan Holpuch-povolení zvláštního užívání  
   místní komunikace – umíst�ní kontejneru pro odvoz rumiska -Kubatova 28, od 27.4-30.4.07      

- na v�domí 
4/SmOl/OPK/79/2025/2007/Van – p.Vladimír Lekeš- povolení zvláštního užívání místní 
komunikace – umíst�ní podchodového lešení pro p�dní vestavbu objektu-Chválkovická 88a 
v dob� od 10.5.-31.5.07 – na v�domí 
5/ SmOl/OVVI – aktuelní seznam ulic dle p�íslušnosti ke konkrétní KM� �. 6 – na v�domí 
s tím,že byl p�edán tento seznam všem �len�m KM� k informaci 
6/ SmOl/OVVI – zápis z 9.kontrolního dne 15.5.07 – rekonstrukce a dobudování stokové 
sít� – Chomutov – na v�domí 
7/SmOl/OVVI-pozvánka pro p�edsedy KM� k ú�asti na setkání s p.primátorem Martinem 
Novotným za p�ítomnosti Ing.V.Pokorného a �ed.TSMO Bc.M.Pet�íka – 31.5.07 – k ú�asti 
 všem p�edsed�m  KM�  
 
projednání úkol� z minulého jednání 
 

� www.stránky na kterých se komise dohodla byly prozatím pozastaveny z d�vodu 
zm�ny  volby nového tajemníka KM�.Nyní již tvorb� internetového portálu nic 
nebrání a m�že být  zve�ejn�n  

� s Mgr.Puha�em bylo projednáno obnovení informativní výv�sné sk�í�ky.Sou�asn� 
bylo sd�leno,že hodnota této sk�í�ky je 20.tis,.K� a její umíst�ní podléhá stavebnímu 
�ízení.Je tedy v �ízení a z�ejm� se bude jednat o delší �asový úsek- nutno i nadále 
sledovat 

� p�ipomínka ve v�ci zajišt�ní po�ádku a �istoty kolem kontejner�  ul. Na Zákop� byla 
            �ešena písemným požadavkem TSMO a p�edána p�i jednání dne 31.5.07,kde KM� 
            žádá  zvýšení frekvence vývozu t�chto kontejner� na t�íd�ný odpad.Sou�asn� bylo  
            žádáno o ru�ní �išt�ní zelených pás� p�ilehlé komunikace v tomto obvod� -  k 
            dnešnímu dni není zatím zp�tná informace.I zde tento problém nadále nutno sledovat   
 
R�zné 
 

    p�edsedkyn� KM� informuje p�ítomné : 
 
          

� Setkání p�edsed� KM� s primátorem m�sta Olomouce p.Martinem 
Novotným,Ing.Vladimírem Pokorným a �ed.TSMO Bc.Miroslavem Pet�íkem a 
�editelem MPO Bc.Pavlem  Skalickýma jeho zástupcem p.Jaroslavem Chytilem, za 
odbor OVVI-ved.odb.Mgr.Josef Línek,Mgr.Vladimír Puha�-ved.odd.KM�                                                                                               
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           Jednání s výše uvedenými se uskute�nilo dne 31.5.07 v 15,00 hodin v zasedací 
místnosti primátora MmOl.Na tomto jednání  byl všem p�ítomným p�ipomenut statut 
komisí,dále byl kladen d�raz na prezentaci KM� na internetových stránkách MmOl. 
Konkrétní vymezení hranic katastr� bude �ešit p�ehledná mapa,která je již zadaná. 
           �editel MPO  p.Bc.Skalický  seznámil p�ítomné s �inností a náplní MPO sou�asn� 
byla p�edána  p�ítomným  zpráva o �innosti MPO za r.2006.Upozornil p�ítomné,že na jednání 
KM� dochází pravideln�  ur�ení strážníci,kte�í reagují na požadavky a podn�ty ob�an� 
a �iní konkrétní kroky vedoucí  k náprav� vznesených problém� v jednotlivých 
obvodech.Sou�asn� i se zástupcem MPO by se m�l t�chto jednání ú�astnit i zástupce Policie 
�R. 
       �editel TSMO – Bc.Pet�ík p�edstavil na tomto setkání své spolupracovníky,kte�í mají na 
starosti jednotlivé provozovny,nastínil �innost organizace a odpovídal i se zástupci  na 
konkrétní dotazy a p�ipomínky p�ítomných p�edsed� KM�. 
 
 

� seznámení s �inností komise pro ob�anské záležitosti.Tato komise mimo jiné zajiš�uje 
dárkové balí�ky pro jubilanty,kte�í se dožívají významného živ.jubilea  na území 
m�sta Olomouce.Tyto balí�ky jsou p�edávány zástupci KM� spolu s blahop�áním 
tajemnící komise pí Romanovskou k p�edání jubilant�m. 
Za naši KM� bylo dohodnuto, že tuto agendu bude zajiš�ovat p.Soural  ve spolupráci 
s pí Michalcovou.K 31.5.07 zajistila a p�edala p�edsedkyn� dárkový balí�ek spolu 
s p�áním za komisi   jubilantce pí Dagmar Švestkové.P�íští jubileum-�ervenec – 
seznam p�edán p.Souralovi 
 
 

� seznámení s rozpo�tem KM� pro r.2007:  
nákup materiálu                         3.000,--K� 
poštovné                                         145,--K� 
pohošt�ní                                       700,-- K� 
služby telekomunikací                  500,--K� 
nákup ostatních služeb           50.000,-- K� 
opravy a udržování                 80.000,-- K� 
 
ostatní položky jsou spole�né pro všechny KM� 

 
� sd�lení MmOl-OVVI– ke 100.výro�í založení TJ Sokol Chválkovice  zajistil 

p.Z.Skácel na náklady KM� 500 ks výtisku almanachu v celkové hodnot� 17.500,-
K�.Vzhledem k tomu,že se jedná o fin. prost�edky  z rozpo�tu komise navrhuje 
p�edsedkyn�, aby100 ks t�chto výtisk� bylo rezervováno pro p�ípadnou prezentaci této 
komise – konkrétn� je možné p�i p�íležitosti výz.živ.jubilea p�edat spolu s dárkovým 
balí�kem našim spoluob�an�m,významným návšt�vám p�i jednání KM� a dále dle 
návrhu p.Sourala poskytnout �ást výtisk� IC-MmOl.                                                                                                                         
Zbytek 400 ks almanachu bude použito výhradn� pro pot�eby TJ Sokol.S pí 
Bc.Václavkovou-zástupkyní TJ-Sokol bylo dohodnuto,že v sou�asné dob� lze 
poskytnout 30 ks t�chto výtisk�,další budou dodány postupn� dle požadavku. 
 

� seznámení s „P�ehledem �inností  TSMO v m�síci �ervnu 2007-KM� 6“  
plán byl p�edán všem �len�m komise pro informaci  
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� p�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných �len�: 
            -absence policejních kontrol v okolí DD-Chválkovice,konkrétn� ve sm�ru na Sv. 

         Kope�ek.�idi�i zde jezdí bezohledn� a nep�im��enou rychlostí,což je  nebezpe�né 
         pro ob�any,kte�í zde žijí,jelikož ani p�echod pro chodce ,jež se v míst� nachází není 

p�íliš výrazný 
-p�ipomínka chybného ozna�ení ul.Kubátova-špatn�,správný název ul.je Kubatova, 

       tato je pojmenována dle Josefa Kubaty.Tento chybný název se nachází na                                                  
       internetových stránkách MmOl 

      -p�ipomínka ke špatn� sch�dné komunikace pro chodce na ul.Kubatova,kte�í jsou 
 nuceni chodit po silnici 
-upozorn�ní,že v t�sné blízkosti kostela se nacházejí vzrostlé lípy,jejichž v�tve 
nebezpe�n� dosahují na kostel.Je zde nebezpe�í,že p�i siln�jším dešti by mohlo dojít k 
jejich z�ícení a následnému poškození kostela.Je zde i nebezpe�í pro chodce 
-upozorn�ní na špatn� viditelný p�echod pro chodce na ul.Chválkovická  - Na Luhu 
sou�asn� s možností z�ízení sv�telného p�echodu z d�vodu velké frekvence automobil� 
na této komunikaci 
-živé ploty,které jsou vysazeny na ul.Chválkovické a dále jsou p�erostlé,zužují chodníky 
n�které svým nevhodným vysazením p�ímo u silnice brání �idi��m ve výhledu p�i 
vyjížd�ní konkrétn� z ul.Na Luhu   

   -  p.Soural seznámil p�ítomné s konkrétním zám�rem investi�ních akcí naší KM� 
a sou�asn� p�edal p�ítomným tento plán v písemné podob�.Dále p.Soural  informoval 
a p�esn� specifikoval na základ� p�edložené podrobné kat.mapy p�esný obvod a hranice 
kat.území Chválkovice. Sou�asn� nastínil n�které v�tší stav.akce – rekonstrukce 
kanalizace Šubova,výstavba nových RD naproti DD-Chválkovice, výstavba                                                                                                            
kovod�lného závodu – za býv.JZD 

 
 
USNESENÍ 
10/06/07 - bere na v�domí dopis p.Ing.Tichého,kterým se vzdává funkce tajemníka KM� 
11/06/07 - volí do funkce nového tajemníka KM� sl.Andreu Šafránovou  
12/06/07-  bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/10523/2007/Jar 
13/06/07 - bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/11241/2007/Jar 
14/06/07 –bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/2009/2007/Van 
15/06/07-  bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/2025/2007/Van 
16/06/07 - bere na v�domí aktuelní seznam ulic KM� �.6 
17/06/07 – bere na v�domí zápis z 9.KD 15.5.07 ve v�ci rekonstrukce stokové sít� Chomutov 
18/06/07-  bere na v�domí informaci z�ízení www stránek KM� 
18/06/07 – ukládá i nadále sledovat vývoj ve v�ci obnovení informativní výv�sné sk�í�ky 
19/06/07 – bere na v�domí sd�lení ve v�ci zajišt�ní �istoty kolem kontejner� na ul.Na Zákop� 
                  a ru�ního �išt�ní zel.pás� a p�ilehlé komunikace 
20/06/07 – bere na v�domí informaci o setkání p�eds.KM� se zástupci MmOl,MPO,TSMO 
21/06/07 – bere na v�domí informaci o �innosti komise pro ob�.záležitosti 
22/06/07 – volí p.Sourala a pí Michalcovou jako zástupce pro agendu ob�.záležitostí 
23/06/07 – bere na v�domí informaci o rozpo�tu pro KM� 
24//06/07 –ukládá pí Bc.Václavkové zajistit rezervaci almanachu TJ Sokol  dle požadavku       
                  KM� 
25/06/07 – bere na v�domí „P�ehled �innosti TSMO - �ervnu 2007“ 
26/06/07 – doporu�uje projednat zvýšení pol.kontrol-sm�r Sv.Kope�ek 
27/06/07 – doporu�uje projednat chybné zna�ení ul.Kubatova 
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28/06/07 – doporu�uje projednat o�ezání vzrostlých strom� u kostela 
29/06/07 – doporu�uje projednat lepší viditelnost p�echodu ul.Chválkovická-Na Luhu s 
                  s možným z�ízením sv�telného p�echodu 
30/06/07 – doporu�uje projednat ost�íhání živých plot� vysazených ve Chválkovicích 
31/06/07 – bere na v�domí podrobnou informaci p.Sourala ve v�ci investi�ních akcí KM� 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukon�eno v 20:15 hodin. 
 
 
 
             P�íští �ádné jednání se uskute�ní dne 4.7.2007 v 18:00 v TJ Sokol-Chválkovice! 
 
 
 
 
 
Zapsala : Andrea Šafránová 
 
Zpracovala : R.Fišerová 
 
 
 
                                                                                         Komise m�stské �ásti �.6 
                                                                                            Olomouc-Chválkovice 
                                                                                              p�edseda R.Fišerová 
 
Rozd�lovník: 
1/ všichni �lenové KM� 
2/ MmOl-OVVaI-Mgr.Puha� 
3/ MPO-III-odd.Jeremenkova ul. 
 

 
 
 

      
     


