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Z Á P I S 
z jednání komise m�stské �ásti �.6 Olomouc- Chválkovice 

konané dne 3.10. 2007 
 
 
P�ítomni: R.Fišerová, A.Šafranová, A.Kre�merová, V.Kauer, I.Fišerová, J.Soural,                                                        
                Bc.Z.Václavková, H.Michalcová 
 
Nep�ítomni: Ing.M.Tichý, P-�R 
 
Omluveni: Z.Skácel 
 
Hosté: Za MPO-p.Vychodil 
 
Program: 

• zahájení 
• p�ísp�vek obyvatel z ul.Na Zákop� 
• zpráva o �innosti MPO 
• došlá korespondence 
• projednání úkol� z minulého jednání 
• r�zné 

 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin, jednání �ídila p�edsedkyn� komise pí Fišerová. 
 
K jednotlivým bod�m programu: 
 
P�ísp�vek obyvatel z ul.Na Zákop�: 
Obyvatelé této ulice vyjad�ují na jednání komise sv�j nesouhlasný názor se zamýšlenou 
cyklostezkou v této ulici. Zejména kriticky se vyjad�ují  ke zna�nému p�etížení zmín�né ulice 
automobilovým provozem s tím,že  cyklostezka by vedla k ješt� v�tšímu zatížení provozu.   
Sou�asn�  upozor�ují na možné vedení inž. sítí, které jsou dle jejich názoru vedeny práv� v míst� 
zamýšlené cyklostezky a na stávající vysazenou zele�.V souvislosti s touto problematikou žádají 
omezení rychlosti  aut.provozu této ulice. 
 
Zpráva o �innosti  MPO: 
1/ Kontrola cyklist� pohybujících se na chodníku – dále viz zápis z 5.9.07 – probíhá   
    pr�b�žná kontrola 
2/ v souvislosti s dopravní situací v ul.Na Zákop� požaduje KM� zvýšenou kontrolu  
    motorových vozidel – dodržování rychlosti a  umíst�ní mobilní kamery v tomto úseku 
 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/�.j.OVVI/87/07- sd�lení k p�emíst�ní  a instalaci výv�sní vitríny KM� �.6 – na v�domí 
2/�.j.SmOl/OPK//79/4270/2007/Van-Mgr.Martin Rak-rozhodnutí-zvláštního užívání místní 
komunikace-umíst�ní lešení pro zateplení fasády domu – povolení- Selské nám.14 od 6.9. – 
15.9.2007 – na v�domí 
3/TSMO – p�ehled o �innosti TSMO v m�síci �íjnu 2007 – na v�domí 
4/�.j.MmOl-odbor dopravy-IDOS – oznámení o zaslání zm�n aut.linek s žádostí o vyjád�ení 
k navrhovaným zm�nám – bude zasláno OD dodate�n� – k vyjád�ení 
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5/�.j.SmOl/Maj/22/3503/2007/Sk- žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu p�íp.prodeji pozemku  
parc.�.1856 – žadatel p.J.Crhonek – žádost vrácena zp�t k up�esn�ní kat.území – není z�ejmé zda 
se jedná o Chválkovice – zajistí p.Soural 
6/�.j.SmOl/Maj/22/3692/2007/Go – žádost o sd�lení stanoviska k prodeji parc.�.1979 
p�i ul.Šubova – žadatel PhDr.,doc.,CSc V.�e�icha.KM� žádost projednala, s tím,že doporu�uje 
uvedenou parc k prodeji 8-0-0 
7/�.j.SmOl/ŽP/55/24545/2007/Jar – fi.:Refas Olomouc spol.s.r.o.-dohoda o povolení 
zvláštního užívání ve�ejného prostranství – výkopové práce – p�ípojka plynu,vody a kanalizace – 
Chválkovická  �.122 od 24.9. – 9.10.2007 – na v�domí 
8/�.j.SmOl/Maj/22/3793/2007/Sk – žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu pozemku 
parc.�.1856 – žadatel p.Maršálek – žádost vrácena zp�t k up�esn�ní kat.území – není z�ejmé zda 
se jedná o Chválkkovice – zajistí p.Soural 
 
Projednání úkol� z minulého jednání:  

� p�echod pro chodce- k�ižovatka ul.Chválkovická x Selské nám.x Na Luhu–viz.zápis 
z 5.9.07-info Ing.Hopp-ved.odb.dopravy MmOl.Odbor dopravy nesprávn� vyhodnotil 
požadavek KM� a podané vyjád�ení se nevztahovalo k nastolenému problému.Tedy i 
nadále platí tento požadavek uplatnit prost�ednictvím plánu inv.akcí pro r.2008,což KM� 
u�inila 

� oprava komunikace v ul.Na Luhu-dle sd�lení Ing.Hoppa prob�hne p�íští týden odborem 
dopravy místní šet�ení na míst� samém.P�esný termín zatím není znám.Po up�esn�ní 
termínu bude  p�edsedkyn� kontaktovat pí Bc.Václavkovou k ú�asti na tomto jednání 

� výv�sná sk�í�ka KM� – dále viz sd�lení OVVI-MmOl 
� uschlé jehli�nany v zatá�ce ul.ChválkovickáxSelské nám.V této záležitosti bylo op�t 

jednáno s OŽP-MmOl,který svoji informaci o vlastnictví pozemku na kterém se zmín�né 
jehli�nany nacházejí doplnil sd�lením o parcelách KN.Dle tohoto sd�lení je vlastníkem 
pozemku Vodohospodá�ská spole�nost Olomouc 

� k požadavku z�ízení 2 stanovišt� kontejner� v rámci podzimní sb�rové soboty bylo OŽP-
MmOl sd�leno,že k p�edem danému po�tu stanoviš� v rámci jedné sb�rové soboty-4 
stanovišt� a omezenému rozpo�tu není v letošním roce možné náš požadavek 
uskute�nit.Pro p�íští rok se situace zatím nejeví lépe.Pro srovnání uvádí OŽP-MmOl 
KM�,které mají 1 stanovišt� sb�rové soboty-Droždín,Sv.Kope�ek,Lošov,Týne�ek, 

      Radíkov,Chomutov,Topolany,Nedv�zí.Sou�asn� uvádí,že pro p�íští rok bylo požádáno o                                 
            navýšení fin.prost�edk� na zvýšení po�tu sb�rových sobot.Takže prozatím z�stává pro  
            podzimní sb�rovou sobotu jedno stanovišt� roh ul.Kubatova a Selské nám. dne 3.11.2007 

� požadavek na o�ezání živého plotu-snížení  u par�íku mezi u.ChválkovickáxNa Zákop�. 
Dle sd�lení OŽP-MmOl bylo provedeno místní šet�ení a nebyl shledán v sou�asné dob� 

      žádný d�vod k o�ezu.Jedná se o ke�e,které jsou za�azeny  do pravidelného o�ezu 
� k �.j.SmOl/Maj/22/4077/2007/Ž - žádost o sd�lení stanoviska k prodeji pozemku 

parc.�.151/2 v ul.Šubova-žadatelka pí Z.Nádvorníková.P.Soural na žádost KM� 
zjistil konkrétní �ást pozemku o který se jedná a seznámil s tímto p�ítomné.V návaznosti 
na tuto informaci projednala KM� výše uvedenou žádost a prodej p�edm�tného pozemku 
žadatelce pí Nádvorníkové doporu�ila – 8-0-0 

     R�zné : 
     P�edsedkyn� KM� dále informuje p�ítomné : 

� dle písemného sd�lení OD-MmOl obdrží naše KM� jízdní �ády autobusových 
linek,které se budou bezprost�edn� dotýkat naší místní �ásti a které vejdou v platnost 
k 9.12.2007.Vzhledem k �asové tísni bude OD-MmOl požadovat naše vyjád�ení 
k navrhovaným zm�nám jízdních �ád� do 19.10.2007.P�edsedkyn� sd�luje,že ihned 
po obdržení t�chto návrh� postoupí  tento materiál el.poštou všem �len�m komise 
k vyjád�ení.P�ípadné p�ipomínky k plánovaným zm�nám zpracují p�ítomní a vrátí 
zp�t p�edsedkyni k dalšímu �ízení 
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� všem p�ítomným �len�m komise byl p�edán „P�ehled �innosti TSMO v m�síci �íjnu 
2007“-KM� �.6.Dále dle sd�lení TSMO od 1.11. se každoro�n� zahajuje dle zákona  
výkon zimní údržby komunikací,a to bez ohledu na klimatické podmínky.Pracovníci 
z r�zných provozoven jsou za�azeni do výkonu zimní údržby a pro v�tšinu �inností 
nastává tzv. „posezónní“ období.Z tohoto d�vodu nebudeme informace TSMO 
v období od 1.11.2007 – 31.3.2008 dostávat.Samoz�ejmostí z�stává,že i nadále budou 
TSMO operativn� �ešit naše požadavky 

� kontejnery na t�íd�ný odpad,které byly až dosud umíst�ny na ul.Chválkovické – p�ed 
býv.objektem prodejny  Jednota jsou p�emíst�ny na ul.Veverkova.K tomuto 
p�emíst�ní došlo bez v�domí a podn�tu naší KM�.Dotazem na OŽP-MmOl bylo 
zjišt�no,že zmín�né kontejnery byly p�emíst�ny na základ� stížnosti majitele 
nemovitosti,která sousedí a je v p�ímé blízkosti zmín�ných kontejner�  

� p�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných :     
- p�ítomní obyvatelé op�t a stále  kritizují stálou absenci výv�sní sk�í�ky,která 

k dnešnímu dni není p�emíst�ná.Informovanost této lokality vázne,a�koliv  
p�emíst�ní  této sk�í�ky je stále písemn� i ústn� urgováno 

- KM� se neztotož�uje s vyjád�ením OŽP-MmOl ve v�ci požadavku 
odstran�ní uschlých jehli�nan� v zatá�ce ul.Chválkovická x Selské nám. a 
žádá a zajišt�ní pokácení t�chto uschlých strom� i když pozemek  není 
v majetku MmOl,a to formou oslovení a upozorn�ní majitele pozemku na 
kterém se tyto stromy nalézají.KM� upozor�uje,že sama k tomuto jednání 
nemá právní subjektivitu.Sou�asn� KM� trvá na  o�ezání živého plotu-
snížení ke�� u par�íku mezi.ul.Chválkovická x Na Zákop�.D�vodem 
k tomuto zásahu jsou zde zdržující se bezdomovci,kte�í v t�chto k�ovinách 
mají své zázemí .Bylo již p�edm�tem �ízení s MPO v souvislosti 
s bezpe�ností chodc�  tohoto úseku a dále s TSMO v návaznosti na 
odpadky,které zde jsou  zanechávány.Snížením porostu by tím došlo 
k zajišt�ní �istoty a bezpe�nosti zmín�né úseku 

              
           USNESENI 
           93/10/07 – KM� bere na v�domí p�ísp�vek obyvatel ul.Na Zákop� ve v�ci cyklostezky  
           94/10/07 – KM� bere na v�domí zprávu o �innosti MPO k podn�t�m komise  a žádá 
                             o zvýšenou kontrolu mot.vozidel-dodržování rychlosti a umíst�ní mobilní  
                             kamery v  ul.Na Zákop� 
           95/10/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.OVVI/87/07- info ve v�ci výv�sné sk�í�ky a       
                             ukládá i nadále sledovat  
           96/10/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/4270/2007/Van 
           97/10/07 – KM� bere na v�domí „P�ehled �innosti TSMO-�íjen 2007“ 
           98/10/07 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.MmOl-odbor dopravy-IDOS a k vyjád�ení 
           99/10/07 – KM� odkládá p�ípis �.j.SmOl/Maj/22/3503/2007/Sk a pov��uje p.Sourala k  
                             jednání a up�esn�ní p�ípisu 
          100/10/07- KM�  doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/3692/2007/Go 
          101/10/07- KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/24545/2007/Jar 
          102/10/07- KM� odkládá p�ípis �.j.SmOl/Maj/22/3793/2007/Sk a pov��uje p.Sourala 
                             k jednání up�esn�ní p�ípisu   
          103/10/07 –KM� bere na v�domí info ve v�ci up�esn�ní stanoviska  týkající se k�ižovatky 
                             ul.Chválkovická x Selské nám. x Na Luhu 
          104/10/07 –KM� bere na v�domí info o chystaném místním šet�ení komunikace  v ul. 
                             Na Luhu  OD-MmOl   
         105/10/07 – KM� bere na v�domí  sd�lení OŽP-MmOl týkající uschlých jehli�nan�-dále  
                             viz podn�ty a p�ipomínky p�ítomných 
         106/10/07 – KM� bere na v�domí sd�lení OŽP-MmOl  týkající se stanovišt� kontejner�  
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                             v rámci podzimní sb�rové soboty 
         107/10/07 – KM�  bere na v�domí  sd�lení OŽP-MmOl týkající se o�ezání živého plotu u 
                             par�íku ul. Chválkovická x Na Zákop�- dále viz podn�ty a p�ipomínky  
                             p�ítomných 
         108/10/07 – KM� bere na v�domí sd�lení p.Sourala k �.j.SmOl/Maj/22/4077/2007/Ž  a 
                             žádosti doporu�uje vyhov�t 
         109/10/07 – KM� bere na v�domí sd�lení OD-MmOl ve v�ci jízdních �ád� aut.linek IDOS 
         110/10/07 – KM� bere na v�domí p�ípis  týkající se posezónní �innosti TSMO 
         111/10/07 – KM� bere na v�domí  sd�lení o p�emíst�ní kontejner� na t�íd�ný odpad z ul. 
                             Chválkovické na ul.Veverkova 
 
 
 
         Záv�rem pí Bc.Václavková p�edala všem p�ítomným písemné pozvání,kterým tímto zve      
         na oslavu 100.výro�í založení  TJ Sokol-Chválkovice, které se uskute�ní dne 20.10.2007 ve  
         13,00 hodin v sále  sokolovny-Olomouc-Chválkovice,Na Zákop� 82. 
          
 
         Jednání bylo ukon�eno v 19,15 hodin. 
 
 
 
 
 
   P�íští �ádné jednání KM� se uskute�ní dne 7.11.2007 v 18:00 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/ MmOlOVVaI-Mgr.Puha� 
3/ MPO-III.odd.Jeremenkova ul. 
 
 
 
 
  
                              
                                                             
 

 


