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Z Á P I S 
 

z jednání komise m�stské �ásti �. 6 Olomouc – Chválkovice 
konané dne 4. 7. 2007 

 
 
P�ítomni: R. Fišerová, Bc. Z. Václavková, I. Fišerová, H. Michalcová,A.Šafranová,J.Soural, 
                Ing.M.Tichý 
 
 
Nep�ítomni: V. Kauer, MPO 
 
Omluveni: Z. Skácel, A. Kre�merová,P-�R 
 
 
Program: 
 

• zahájení 
• 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 došlou korespondencí: 
1/�.j.SmOl/ŽP/55/14064/2007Jar – St�edomoravská vodárenská,a.s. – dohoda o povolení 
zvláštního užívání ve�ejného prostranství-výkopové práce-havárie vodovodního �adu-Selské 
nám.�.46 v dob� od 22.5.-31.5.07 – na v�domí 
2/�.j.SmOl/ŽP/55/9921/2007/Poš – oznámení ve�ejnou vyhláškou týkající se zahájení 
vodoprávního �ízení bez místního šet�ení a ústního jednání ve v�ci“Rekonstrukce komunikace 
Olomouc – Chválkovice – Na Zákop� – SO 301.2 rekonstrukce vodovodu – na v�domí 
�.j.SmOl/OPK/79/2654/2007/Van  - St�edomoravská vodárenská,a.s. – rozhodnutí – havárie 
podzemních inženýrských sítí – dodate�né povolení zvláštního užívání místní komunikace – Selské 
nám.�.55 v dob� od 4.6. – 13.6.07 – na v�domí 
4/SmOl/OVVI – zápis z jednání p�edsed� KM� z 31.5.07 – na v�domí 
5/TSMO – p�ehled �innosti TSMO v m�síci �ervenci 2007-KM� �.6.-na v�domí 
6/Dopravní projektování – pozvánka na pracovní jednání ve v�ci „Cyklostezka Chválkovice – 
Samotišky“,které se uskute�ní dne 13.7.07 – 9,00 hod. – na v�domí a k ú�asti – p�edseda KM� – 
dále viz r�zné 
 
 



 2 

Projednání úkol� z minulého jednání: 
� k dnešnímu dni  jsou již d�íve avizované  www.stránky  z�ízeny u všech KM�  
� zajišt�ní po�ádku kolem kontejner� na t�íd�ný odpad umíst�ných v ul.Na Zákop� – 

dne 26.6.07 bylo provedeno místní šet�ení ve výše uvedené záležitosti za ú�asti zástupce 
TSMO – p.Zívala,za MmOl-OŽP-p.Ing.Kope�ný,za KM�-pí Fišerová . 
Dále viz písemné sd�lení MmOl-OŽP : K sestavám kontejner� na t�íd�ný odpad 
bude ve Chválkovicích umíst�na další sestava, a to na opa�ném konci Selského nám., 
poblíž k�ižovatky s Kubatovou ul.(u billboardu).Sou�asn� bude stanovišt� kontejner�, 
které jsou umíst�ny v ul.Na Zákop� zajišt�no mobilní kamerou MPO.Blízko prostoru 
zastávky MHD Na Rohu -  na východní stran� ul.asi 80m od k�ižovatky Chválkovická-
Selské nám. bude instalován odpadkový koš na psí exkrementy.Také bude provedeno 
vy�išt�ní travnatých ploch a o�ezy ke�� na ul.Chválkovické. 

� k zajišt�ní bezpe�nosti chodc� v okolí DD-Chválkovice sm�r Sv.Kope�ek byl se zást.P-�R 
projednán požadavek na �ast�jší kontrolu sil.vozidel-�idi��,kte�í zde jezdí 
nep�im��enou rychlostí a tím ohrožují chodce 

� p�ipomínka chybného zna�ení ul.Kubatova  byla projednána s tiskovým odd.MmOl 
webmaster p.Snášel – chyby odstran�ny 

� o�ezání vzrostlých strom� u kostela bylo projednáno na MmOl-OŽP s  pí Ing.Št�pánkovou 
– konkrétní termín nebyl stanoven nutno i nadále sledovat.Sou�asn� bylo projednáno 
ost�íhání živých plot� vysazených na ul.Chválkovické,které jsou z v�tší �ásti k dnenšímu 
dni již ost�íhány.Ješt� zbývá ost�íhat živý plot za k�ižovatkou ul.Chválkovické sm�r 
Šternberk 

� možné z�ízení sv�telného p�echodu na ul.Chválkovická-Na Luhu.V této záležitosti byl 
p�izván na p�íští KM�,které se uskute�ní dne 1.8.07 p.Ing.Hopp ved.odboru dopravy , 
MmOl  

� informativní výv�sná sk�í�ka stále v �ízení – i nadále  nutno sledovat 
� KM� bylo pí Bc.Václavkovou p�edáno 30 ks výtisk� almanachu TJ Sokol-

Chválkovice.Tyto byly následn� rozd�leny :p�ítomným �len�m po jednom výtisku, 
9 ks bylo p�edáno pí Michalcové jako sou�ást dárkového balí�ku pro jubilanty - dle 
seznamu. Zbylé výtisky byly p�edány tajemnici sl.A.Šafránové do úschovy s tím,že budou 
použity dle pot�eby k prezentaci KM� 
 

R�zné 
 
P�edsedkyn� KM� informuje p�ítomné : 
 
� dne 13.7.07 v 9,00 hod. se uskute�ní u spol.Dopravní projektování pracovní jednání ve  v�ci 

cyklostezky Chválkovice-Samotišky.Na toto jednání byla p�izvána za KM� pí Fišerová.Tato 
v souvislosti s uvedenou akcí doporu�uje jako dalšího �lena na jednání za KM� p.J.Sourala – 
pozvánka bude p.Souralovi doru�ena el.poštou 

 
� všem p�ítomným �len�m komise byl p�edán „P�ehled �innosti TSMO v m�síci �ervenci 2007-

KM� �.6“ 
 
� p�íštího jednání KM�,které se uskute�ní dne 1.8.07 se zú�astní ved.odboru dopravy 

MmOl p.Ing.L.Hopp – upozorn�ní – za�átek jednání KM� se posunuje na 17,00 hod. 
 

� s TSMO byl projednán požadavek na umytí proskleného p�íst�ešku zastávky MHD –  
Selské nám.- sm�r Olomouc 
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� s pí Michalcovou bylo dohodnuto p�edání dár.balí�ku jubilantce pí L.Burešové – konkrétní 
termín bude up�esn�n po vzájemné dohod� s p�edsedkyní KM� 

 
� v souvislosti s výkonem funkce tajemnice komise  a v souladu s rozpo�tem komise pro letošní 

rok a na  návrh p�edsedkyn� KM� schválila  komise-6-0-0 poskytnutí �ástky ve výši  500,--  
sl.A.Šafránové na výdaje spojené s telekomunika�ními  službami   

 
� p�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných �len� : 
 

- v rámci bližšího seznámení s M� a její problematiky  navrhuje pí Bc.Václavková  
        �len�m komise terénní prohlídku – návrh byl p�ijat 
 
       - p.Soural upozornil,že RMO  na svém jednání dne  12.6 07 vybrala k realizaci opravu  
         chodníku na ul.Chválkovické v celkovém nákladu 200 tis.K� a opravu komunikace ul.        
         Kubatova – slepá �ást – celkové náklady 400tisK�.Akce nejsou blíže specifikovány. 
         Doporu�uje projednání s p�íslušným ved.odboru dopravy  MmOl Ing.Hoppem 
 
      -  pí p�edsedkyn� p�ipomíná p�ítomným ú�ast p.Ing.Hoppa-ved.odboru dopravy MmOl na  
         jednání dne 1.8.07 v 17,00 hod.�lenové komise  budou mít zde  možnost p�ímo                      
         uplatnit své konkrétní  podn�ty a p�ipomínky 
 
USNESENÍ 
32/07/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/14064/2007/Jar 
33/07/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/9921/Poš 
34/07/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/2654/2007/Van 
35/07/07 – KM� bere na v�domí zápis z jednání p�edsed� KM� z 31.5.07 
36/07/07 – KM� bere na v�domí „P�ehled �innosti TSMO-�ervenec 2007“ 
37/07/07 – KM� bere na v�domí pozvánku DP na jednání ve v�ci“Cyklostezka Chválkovice     
                  Samotišky“,sou�asn� ukládá p�edsedkyni ú�ast na jednání a doporu�uje ú�ast �lena  
                  KM� p.J.Sourala 
38/07/07 – KM� bere na v�domí info z jednání s TSMO,MmOl-OŽP ve v�ci zajišt�ní �istoty 
                  kolem kontejner� v ul.Na Zákop� 
39/07/07 – KM� bere na v�domí info o projednání požadavku zvýšení pol.kontrol �idi��  
                  v okolí DD-Chválkovice-sm�r Sv.Kope�ek 
40/07/07 – bere na v�domí info z projednání odstran�ní chybného zna�ení ul.Kubatova  
                  z www.str.MmOl 
41/07/07 – KM� ukládá i nadále sledovat zajišt�ní o�ezu vzrostlých strom� u kostela 
42/07/07 – KM� bere na v�domí ú�ast ved.odb.dopravy MmOl Ing.Hoppa na jednání KM�  
                  dne 1.8.07 
43/07/07 – KM� ukládá i nadále se zabývat vývojem ve v�ci info výv�sné sk�í�ky 
44/07/07 – KM� bere na v�domí p�edání 30 ks almanach� TJ Sokol pro KM� 
45/07/07 – KM� bere na v�domí projednání požadavku na umytí proskleného p�íst�ešku  
                  zastávky MHD Selské nám.- sm�r Olomouc m�sto 
46/07/07 – KM� bere na v�domí info o p�edání dár.balí�ku pí L.Burešové 
47/07/07 – KM� schvaluje poskytnutí tajemnice KM� sl.A.Šafranové �ástku ve výši 500,--K� 
                  na výdaje za telekomunika�ní služby v souvislosti s výkonem této funkce a v souladu s 
                  rozpo�tem KM� 
48/07/07 – KM� schvaluje terénní prohlídku  M� všech �len� komise 
49/07/07 – KM� doporu�uje projednání – up�esn�ní akce – opravy chodníku ul.Chválkovická a 
                  komunikace  ul.Kubatova 
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Jednání bylo ukon�eno v 19:35 hodin. 
 
 
 
            P�íští �ádné jednání se uskute�ní dne 1.8. v 17:00 hodin v TJ Sokol-Chválkovice!  
 
 
 
Zapsala :Andrea Šafranová 
 
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. 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


