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ZÁPIS 
z jednání  komise m�stské �ásti �.6 Olomouc – Chválkovice 

konané dne 5.3. 2008 
 
 

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

• zahájení 
• zpráva o �innosti MPO 
• došlá korespondence 
• projednání úkol� z minulého jednání 
• r�zné 

 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a �ídila jej p�edsedkyn� komise pí Fišerová. 
 
K jednotlivým bod�m  programu: 
 
Zpráva o �innosti MPO: 
a)V souvislosti se  stížností obyvatel ul.Šubova,která se týká nevhodnosti parkování 
motorových vozidel nájemník� domu Šubova ul.48 a nepr�jezdnosti této ulice žádá KM� o 
zvýšený dohled a zjednání nápravy v této lokalit�. 
b)Podn�t s upozorn�ním na zbouraný a posunutý stojan aut.zastávky na ul.Kubatova s žádostí 
o vyzvání provozovatele a majitele k uvedení zmín�né zastávky do p�vodního stavu  
 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/�.j.SmOl/ŽP/55/1349/2008/Jar- pí Marie Pohorelská – dohoda o povolení zvláštního 
užívání  ve�ejného prostranství- umíst�ní reklamní tabule ul.Chválkovická 43 v dob� od  
1.2.2008 – 31.12.2008 – na v�domí 
2/�.j.SmOl/ŽP/55/3297/2008/Jar – Moravská vodárenská,a.s. – dohoda o povolení 
zvláštního užívání ve�ejného prostranství – havárie vodovodního �adu ul.Skopalíkova 61 
v dob� od 13.2.2008 – 22.2.2008 – na v�domí 
3/�.j.SmOl/OPK/79/528/2008/Van – Moravská vodárenská,a.s. – rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání místní komunikace – havárie  vodovodního �adu ul.Na Luhu 14+18 v dob� 
od 7.2.2008 – 16.2.2008 – na v�domí 
4/�.j.SmOl/Maj/22/6389/2007/To – žádost o sd�lení stanoviska k prodeji �ásti parc.�.387/2 
ul.Šubova 46  - žadatelé pí Lenka Hanusová a Josef Hanus.KM� žádost projednala s tím,že 
nemá námitek a p�edm�tnou �ást pozemku doporu�uje k prodeji – 7-0-0 
5/�.j.SmOl/OPK/79/573/2008/Van-Moravská vodárenská,a.s.- rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání místní komunikace – havárie vodovodního �adu ul.Skopalíkova 61 v dob� 
od 13.2.2008 – 22.2.2008 – na v�domí 
6/�.j.MmOl-OVVaI – pozvánka na 4.3.2008 - setkání p�edsed� KM� s p�edstaviteli m�sta – 
k ú�asti 
7/Stížnost na dopravní omezení ul.Šubova – k projednání 
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Projednání úkol� z minulého jednání: 
� Na základ� odsouhlasené fin.�ástky ve výši 15 tis.K�,kterou KM� 6 poskytla SDH 

Chválkovice u p�íležitosti 115.výro�í založení SDH bylo dohodnuto s MmOl –OVVaI  
a Mgr.Machem starostou SDH Chválkovice,že zmín�ná �ástka bude poskytnuta 
formou zálohové faktury s následným doložením ú�etních doklad� do týdne po 
ukon�ení akce 

R�zné: 
P�edsedkyn� KM� dále informuje : 
� písemná omluva nep�ítomnosti sl.A.Šafranové-tajemnice KM�- tato se omlouvá z ú�asti 

na dnešním jednání z d�vodu prodloužení prac.školení mimo Olomouc.P�edpokládaná 
ú�ast duben/08 

� instalace další informa�ní výv�sky-dne 25.2.08 byla za ú�asti p�edsedkyn� KM� a 
zástupce firmy zabývající se výrobou a montáží info výv�sek provedena identifikace místa 
instalace  této tabule – Selské nám.aut.zastávka MHD – sm�r m�sto 

� informace ze setkání p�edsed� KM� s p�edstaviteli m�sta,ved.odbor� a 
odd.MmOl,vedením TSMO a vedením MPO,které se uskute�nilo dne 4.3.2008 v zasedací 
místnosti primátora.Na programu bylo mino jiné : 

                        p�edání konkrétního rozpo�tu pro KM� na r.2008 
• nákup materiálu            2.200,--K� 

telekomunikace               220,--K� 
ostatní služby             50.000,--K� 
opravy,udržování     100.000,--K� 
pohošt�ní                         800,- K�  

• rozpis vybraných inv.akcí na r.2008-nutno konstatovat,že z akcí navrhovaných 
naší KM� nebyla vybrána žádná inv.akce pro letošní rok k realizaci 

• z�ízení e-mailových schránek pro KM� – adresa  KM�-Chválkovice : 
kmc06@mmol.cz 

• seznámení s kalendá�em  akcí po�ádaných OVVaI a kalendá�em kulturních 
akcí po�ádaných za fin.podpory SmOl na r.2008 

• MPO – zástupce �ed. p.Chytil seznámil p�ítomné a p�edal všem ú�astník�m 
setkání písemnou zprávu o �innosti MPO za r.2007  

• TSMO – �editel Bc.Pet�ík seznámil p�ítomné s �inností a chodem organizace . 
Mimo jiné doporu�uje ke zkvalitn�ní spolupráce mezi TSMO a KM� využívat 
k rychlejší komunikaci internetové stránky TSMO – www.tsmo.cz  .Zde je 
k dispozici formulá� k nahlášení závady-jde o nejrychlejší zp�sob vy�ízení 
požadavku 

• odbor dopravy Ing.Hopp – dopravní problematika v rámci KM� – k tomuto 
bodu prob�hla obsáhlá diskuze a kritika ze strany p�edsed� KM� na adresu 
zmín�ného odboru,konkrétn� na jeho ne�innost p�i vy�izování podn�t�, 
požadavk� a p�ipomínek M�.V rámci této diskuze uplatnila p�edsedkyn� 
KM� písemnou urgenci požadavk�,které byly p�edm�tem jednání již dne 
1.8.07 a k dnešnímu dni nedošlo k jejich spln�ní.Tato urgence byla osobn� 
p�edána p�ímo p�íslušnému nám.p.Mgr.Š�udlíkovi 

� Stížnost na dopravní omezení ul.Šubova – obsahem stížnosti obyvatel ul.Šubova je 
            parkování nájemník� domu ul.Šubova �.48,kte�í svá vozidla parkují p�ímo na ulici a  
            tím znemož�ují vjezd do ostatních – okolních  nemovitostí.Verbální domluva není  
            možná.Žádají o zjednání nápravy.Dot�ení obyvatelé navrhují �ešení,kterým by bylo 
            umíst�ní ve sm�ru od centra Olomouce- na pravou stranu u za�átku ul.Šubova 46 
            dopravní zna�ku B29“zákaz stání“ s dodatkovou zna�kou E 8d „úsek platnosti 30m“. 
            Tímto by bylo stání p�ed ul.Šubova 46 a 48 zakázáno a  umožn�n bezproblémový 
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            vjezd i výjezd vozidel. 
            KM� výše uvedenou stížnost projednala s tím,že tato bude postoupena k dalšímu  
            �ízení MmOl – odboru dopravy s žádostí o zahájení �ízení v p�edm�tné záležitosti. 
            Sou�asn� tato stížnost bude podn�tem pro MPO s žádostí o �ast�jší dohled této ulice 
            a v rámci kompetencí zjednání nápravy do doby vy�ízení stanoviska MmOl-OD 
�       P�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných : 

- na základ� stanovené �ástky ur�ené na opravy a údržbu navrhla komise k realizaci 
tyto akce : oprava kapli�ky u DD v�etn� projektu,úprava prostoru p�ed MH v�etn� 
lavi�ek,oprava d�tského h�išt�,úprava okolí pomníku TGM,oprava nástupních 
ostr�vk� MHD.Tyto návrhy ani po�adí nejsou závazné ani kone�né,postupn�  
m�že docházet k úprav�,a to v návaznosti s vy�len�nými fin.prost�edky  pro tuto 
oblast 

- p.Soural  upozornil na  poškozený stojan  aut.zastávky na ul.Kubatova – bude  
p�edáno k �ešení MPO 

- pí Bc.Václavková – info a pozvání k položení kytice k pomníku T.G.M.,které   
po�ádá TJ-Sokol-Chválkovice dne 7.3.2008 v 18,00 hodin 

             
USNESENÍ: 
021/03/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/1349/2008/Jar 
022/03/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/3297/Jar 
023/03/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/528/2008/Van 
024/03/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/Maj/22/6389/2007/To 
025/03/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/573/2008/Van 
026/03/08 – KM� bere na v�domí pozvánku na setkání p�edsed� KM� dne 4.3.08 
027/03/08 – KM� projednala písemnou stížnost  na dopravní omezení ul.Šubova a rozhodla 
                    o jejím postoupení MmOl-odboru dopravy k �ešení a sou�asn� požádala MPO o  
                    zvýšený dohled této komunikace 
028/03/08 – KM� bere na v�domí sd�lení týkající se formy poskytnutí  a následného     
                    vyú�tování fin.�ástky  SDH-Chválkovice 
029/03/08 – KM� bere na v�domí písemnou omluvu nep�ítomnosti sl.A.Šafranové-taj.KM� 
030/03/08 – KM� bere na v�domí info ve v�ci umíst�ní další výv�sky KM� 
031/03/08 – KM� bere na v�domí info ze setkání p�edsed� KM�  s p�edstaviteli m�sta 
032/03/08 – KM� navrhla v rámci opravy a udržování konkrétní akce k realizaci 
033/03/08 – KM� bere na v�domí upozorn�ní na poškozený stojan aut.zastávky na ul. 
                    Kubatova a postupuje jej k �ešení MPO 
034/03/08 – KM� bere na v�domí info pí Bc.Václavkové o položení kytice k pomníku T.G.M 
                    ve Chválkovicích 
Jednání bylo ukon�eno v 19:15 hodin. 

 
P�íští jednání KM� se uskute�ní dne 2.dubna 2008 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovi�ky, ul.  
Maxima Gorkého 39. 
 
Zpracovala: R.Fišerová                                          Komise m�stské �ásti �.6              

                                                                     Olomouc-Chválkovice            
Rozd�lovník:                                                                p�edseda R.Fišerová                                                              
1/ �lenové KM� 
2/ MmOl-OVVaI – Mgr.Puha� 
3/ MPO – III.odd.Jeremenkova ul.+ stížnost na dopravní omezení ul.Šubova 
4/ MmOl-odbor dopravy + stížnost na dopravní omezení ul.Šubova 
5/ informa�ní vitrína KM� 



 4 

 


