
 1 

                                                       Z Á P I S 
 
z jednání komise m�stské �ásti �.6 Olomouc-Chválkovice 
                              konané dne 4.6.2008  
 
P�ítomni:pí R.Fišerová,sl.A.Kre�merová,sl.A.Šafranová,sl.I.Fišerová,pí H.Michalcová, 
               p.Ing.M.Tichý,p.V.Kauer,p.J.Soural 
Nep�ítomni:P-�R 
Omluveni: pí Bc.Václavková,p.Z.Skácel 
Hosté :p.RNDr.Jan Holpuch,Ph.D.,hlídka MPO 
Program : 

• zahájení a p�edstavení hosta 
• zpráva o �innosti MPO 
• diskuze s.RNDr.Holpuchem,Ph.D. 
• došlá korespondence 
• projednání úkol� z minulého jednání 
• r�zné 

 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a �ídila jej p�edsedkyn� komise pí Fišerová.Na úvod 
p�ivítala a  p�edstavila všem p�ítomným �len�m p.RNDr.Jana Holpucha,Ph.D.  �lena ZMO a 
RMO. 
 
K jednotlivým bod�m programu : 
 
Zpráva o �innosti MPO: 
Zástupce MPO se vyjád�il k problematice omezení parkování na ul.Šubova v souvislosti 
s vozidly nájemník� byt.domu Nutrend. Z vyjád�ení  MPO lze konstatovat,že tato zde provádí   
pravidelné kontroly a ze strany  obyvatel této ulice nebyly zaznamenány žádné další stížnosti. 
Diskuze s RNDr. J.Holpuchem,Ph.D. 
V rámci tohoto bodu prob�hla obsáhlá diskuze k projednávané problematice lokality 
Chválkovice-obnovení drobných rekrea�ních ploch-d�tských h�iš� – p�i ul.Šubova a 
Švabinského, podn�tu KM� ke z�ízení sv�telného p�echodu pro chodce na ul.Chválkovické.V 
neposlední �ad� se jednalo o komunikaci vedoucí k �ernovíru,která  v poslední dob� slouží  
jako in-line stezka a  je �astým p�edm�tem kritiky ze strany  místních obyvatel.KM� p�ijala 
návrh p.RNDr.Holpucha,Ph.D. p�izvat na p�íští jednání komise pí Ing.Maruškovou pracovnici 
MmOl-OKR-odd.koncepce zelen� a rekreace,která ve v�ci zamýšlené in-line stezky podá 
podrobn�jší informace.Sou�asn� pí p�edsedkyn�  v souladu s písemným vyjád�ením �editele 
HmO p.Ing.Kleinera  k žádosti KM� o opravu oplocení místního h�bitova ,požádala            
p.RNDr.Holpucha,Ph.D. o pomoc p�i �ešení tohoto vleklého problému. Bezprost�edn� s tímto 
problémem souvisí i nutná úprava pozemku p�ed h�bitovem,kdy i správu t�chto pozemk�   
vykonává organizace HmO.Dále viz vyjád�ení p.Sourala. 
Seznámení s došlou korespondencí                                                                                                                           
1/�.j.SmOl/OPK/79/1931/2008/Van-p.Miroslav Bláha-rozhodnutí  zvláštního užívání místní 
komunikace-umíst�ní lešení pro zateplení domu-povolení- ul. Chodská 24 v dob� od 
30.4.2008-30.5.2008 – na v�domí  
2/�.j.SmOl/OPK/79/1954/2008/Van – pí MUDr.Areta Malá-rozhodnutí zvláštního užívání  
místní komunikace-kanaliza�ní p�ípojka domu-povolení - ul.Na Luhu x Chválkovická 63 
v dob� 13.5.20008-17.5.2008 – na v�domí 
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3/�.j.SmOl/Maj-EM/122/2004/Sk – žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu parc.�.173/2 – 
žadatel Správa les� m�sta Olomouce.KM� žádost projednala s tím,že nemá námitek a 
p�edm�tný pozemek doporu�uje k pronájmu-7-0-1 
4/�.j.SmOl/OPK/79/2095/2008/Van-p.Ing.Antonín Skácel-rozhodnutí zvláštního užívání 
místní komunikace-umíst�ní lešení pro opravu fasády domu-povolení-ul.Na Luhu14 v dob� 
od 19.5.2008-31.5.2008-na v�domí 
5/�.j.TSMO/1108 – p�ehled �innosti v m�síci �ervnu 2008 – KM� �.6 – na v�domí 
6/�.j.SmOl/OPK/79/2290/2008/Van-PaedDr.Aleš Prudil-rozhodnutí o zvláštního užívání 
místní komunikace-umíst�ní lešení pro zateplení fasády domu-povolení-ul.Chválkovická 98 
v dob� od 26.5.2008-20.6.2008 – na v�domí 
7/�.j.SmOl/OPK/79/2166/2008/Van-Moravská vodárenská,a.s.-rozhodnutí o dodate�ném 
povolení zvláštního užívání místní komunikace-havárie vod.�adu ul.Chodská 17 v dob� od 
8.5.2008-17.5.2008 – na v�domí 
Projednání úkol� z minulého jednání : 
� vyjád�ení k žádosti o omezení parkování ul.Šubova – KM� celou problematiku projednala 

a v souladu s vyjád�ením  MPO a MmOl-OD nedoporu�uje umíst�ní DZ„Zákaz stání“- 8-
0-0 

� oprava pomníku T.G.M. –  na základ�  osobního jednání p�edsedkyn� KM� s  MmOl-
OVVaI - Mgr.Puha�em bylo sd�leno,že oprava pomníku bude provedena v pot�ebném 
termínu 

� úprava  pozemk� p�ed h�bitovem Chválkovice-v návaznosti na p�edchozí  jednání KM�  
up�es�uje a dopl�uje  p.Soural informaci o následující údaje.Správu pozemk�  i když 
jsou ve vlastnictví  MmOl vykonávají HmO,a proto MmOl-OŽP nem�že souhlasit,aby 
TSO provedly dohodnuté úpravy/se�ení a  ni�ení plevele/ na náklady MmOl-OŽP.Je tedy 
nutné obrátit se s žádostí o úpravu pozemk� na HmO 

�  p�edsedkyn� informuje o instalaci nové-další  informa�ní výv�sky KM�  na Selském 
nám. a d�kuje tímto sl.Kre�marové za její zprovozn�ní  

� zm�nu stanovišt�  kontejner� na t�íd�ný odpad z ul.Na Zákop� na ul.Železni�ní projednala 
p�edsedkyn� s MmOl-OŽP,který provedl s TSMO místní šet�ení.Na základ� tohoto šet�ení 
byly zjišt�ny nevyhovující technické podmínky pro nové umíst�ní na ul.Železni�ní 
s tím,že pokud by došlo k mírným úpravám,potom by zde mohly být kontejnery 
p�emíst�ny.Tyto úpravy p�edstavují fin,náklady ve výši cca 15tis.K�  

� v p�ípad� požadavku ru�ního �išt�ní bylo toto provedeno v týdnu od 19.-23.5.2008 
R�zné: 
P�edsedkyn� KM� dále informuje : 
� všem p�ítomným �len�m komise byl p�edán-„P�ehled �innosti TSMO v m�síci �ervnu 

2008“.TSMO se dále omlouvají za potíže zp�sobené mimo�ádným nár�stem travní 
hmoty v d�sledku velmi p�íhodných klimatických podmínek.Provozovna ve�ejné zelen� 
�iní veškerá opat�ení  pro zlepšení sou�asného stavu,v�etn� prodloužených sm�n a 
pracovních sobot a d�razného tlaku na dodavatelské  firmy.Na základ� požadavku TSMO 
p�islíbila  RMO  posílení fin.prost�edk� na údržbu ve�ejné zelen� 

� MmOl-OŽP – vypisuje „6 ro�ník sout�že o nejkrásn�jší kv�tinovou výzdobu“ – všem 
p�ítomným byl p�edán informa�ní materiál s výzvou k ú�asti.Další info v tisku  

� Oznámení o provedení opravy komunikace ul.Na Luhu – tato oprava byla odsouhlasena 
RMO dne 22.4.08 a její vlastní provedení prob�hlo b�hem m�síce kv�tna 

� P�erušení sch�zovní �innosti –na základ� oznámení vedení ZŠ Pavlovi�ky o provád�ní 
stav.prací v areálu školy a následným projednáním s MmOl-OVVaI-Mgr,Puha�em KM� 
odsouhlasila  p�erušení jednání pro m�síce �ervenec a srpen 2008.Sou�asn� pov��ila 
p�edsedkyni k pokra�ování �innosti v uvedeném období-8-0-0.Další jednání se tedy 
uskute�ní dne 3.9.2008 
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� P�ímo na tomto jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných: 
- podn�t k osazení lave�ek u aut.zastávek ul. Na Rohu a Selské nám.- sm�r  
   Sv.Kope�ek – prov��í p.Soura                                                         
- upozorn�ní pí Michalcové na p�ípad,kdy  v souvislosti s p�edáváním blahop�ání a     

              dár.balí�k� k živ.jubileu dle jm.seznamu MmOl zjistila,že tyto již nepat�í do  
              p�sobnosti naší KM� - dále projedná p�edsedkyn� s odpov. prac.MmOl  
              pí Romanovskou 
USNESENÍ: 
064/06/08 - KM� bere na v�domí zprávu MPO k problematice ul.Šubova 
065/06/08 –KM� bere na v�domí a schvaluje  pozvat na p�íští jednání komise  
                   Ing.Maruškovou-prac.MmOl-OKR  
066/06/08 - KM� bere na v�domí  p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/1931/2008/Van 
067/06/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/1954/2008/Van 
068/06/08 – KM� doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj-EM/122/2004/Sk 
069/06/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/2095/2008/Van 
070/06/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j. TSMO/1108 
071/06/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/2290/2008/Van 
072/06/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/2166/2008/Van 
073/06/08 – KM� nedoporu�uje umíst�ní DZ „Zákaz stání“ na ul.Šubova,sou�asn� ukládá  
                    p�edsedkyni informovat o tomto st�žovatele 
074/06/08 – KM� bere na v�domí info v� v�ci opravy pomníku T.G.M. 
075/06/08 – KM� bere na v�domí info ve v�ci úpravy pozemku p�e h�bitovem-Chválkovice 
076/06/08 – KM� bere na v�domí sd�lení ve v�ci instalace nové inf.sk�í�ka KM� 
077/06/08 – KM� bere na v�domí sd�lení ve v�ci p�emíst�ní kontejner� na t�.odpad z 
                    ul.Na Zákop� na ul.Železni�ní a ukládá p�edsedkyni i nadále ve v�ci jednat 
078/06/08 – KM� bere na v�domí zprávu o ru�ním �išt�ní 
079/06/08 – KM� bere na v�domí  vyhlášení „6.ro�,.sout�že o nejkrásn�jší kv�t.výzdobu“ 
080/06/08 – KMC bere na v�domí oznámení o provedení opravy komunikace ul.Na Luhu  
081/06/08 – KM� schvaluje p�erušení jednání KM� na m�síce �ervenec a srpen/08 a 
                    pov��uje  p�edsedkyni k pokra�ování �innosti v uvedeném období 
082/06/08 – KM� bere na v�domí podn�t k osazení lave�ek na aut.zastávkách-dále viz zápis    
                    a pov��uje p.Sourala k prov��ení  možnosti realizace tohoto podn�tu   
083/06/08 – KM� bere na v�domí sd�lení pí Michalcové-dále viz zápis a ukládá p�edsedkyni 
                    projednat tuto problematiku s MmOl-pí Romanovskou 
  
Jednání bylo ukon�eno ve 21:00 hodin. 
 
P�íští jednání KM� se koná dne 3.zá�í 2008 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovi�ky,ul.Maxima 
Gorkého 39 
 
Zapsala : Andrea Šafranová 
Zpracovala:R.Fišerová                                   
                                                                                        Komise m�stské �ásti �.6 
                                                                                          Olomouc-Chválkovice  
                                                                                            p�edseda R.Fišerová   
Rozd�lovník: 
1/�lenové KM� 
2/MmOl-OVVaI-Mgr.Puha� 
3/MPO-III.odd.Jeremenkova ul. 
4/informa�ní vitríny -2x 


