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

konané dne 1.10. 2008 
 

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

• zahájení 
• 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: 
 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/�.j.SmOl/Maj/22/4345/2008/Le-žádost o sd�lení stanoviska k prodeji parc.�.151/2-žadatel p.Marek  
Zahradník.KM� žádost projednala s tím,že  nemá námitek a p�edm�tný pozemek doporu�uje k prodeji 
6-2-0 
2/�.j.SmOl/OVVaI – harmonogram sb�rových sobot - podzim 2008 – na v�domí 
3/�.j.SmOl/OVVaI – problematika havarijních d�evin a pasportizace – k projednání 
4/�.j.SmOl/OPK/104/326/2008/PŠ-žádost o spolupráci p�i zjiš�ování havarijního stavu d�evin- 
k projednání 
5/�.j.SmOl/OPK/79/4360/2008/Van- Moravská vodárenská –rozhodnutí o dodate�ném povolení 
zvláštního užívání místní komunikace-havárie vod.�adu ul.Šubova 42 v dob� od 5.9.2008-14.9.2008 – 
na v�domí 
6/�.j.TSMO/1887- p�ehled �innosti v m�síci �íjnu – KM� �.6 – na v�domí 
 
Projednání úkol� z minulého jednání:  
� p�emíst�ní kontejner� na t�íd�ný odpad z ul.Na Zákop� na ul.Železni�ní – celá akce byla 

p�edsedkyní ústn� i písemn� urgována prost�ednictvím  MmOl-OVVaI.Dle  písemného sd�lení 
TSMO manažera IMS pí Vacové,realizace stanovišt� závisí na rychlosti schvalovacího 
systému,který p�edchází zmín�nému p�emíst�ní.Vzhledem k tomu,že se jedná o  delší �asový 
úsek,lze se stavbou za�ít do konce �íjna t.r.TSMO byly upozorn�ny, že termín zapo�etí stavby 
konec �íjna tr.je nep�ijatelný.Práce byly u TSMO objednány s �asovým p�edstihem již koncem 
m�síce �ervence 2008 s termínem dokon�ení prací 31.srpna 2008.Sou�asn� byly TSMO 
vyzvány,aby práce byly dokon�eny  a kontejnery p�esunuty na nové stanovišt�  nejpozd�ji do 
28.10.2008 

� plán inv.akcí pro r.2009 – byl zpracován a v termínu p�edán na MmOl-OI 
� oslava k 90.výro�í založení republiky-rekonstrukce pomníku T.G.M.,Selské nám.- dle vyjád�ení 

p.Sourala podrobn�jší informace k programu oslavy,která se má uskute�nit dne 28.10.2008  
doplní p.RNDr.J.Holpuch,Ph.D. dodate�n� 
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� písemná žádost Spol.vl.byt.jed.,která se týká zajišt�ní  opravy p�íjezdové komunikace 
ul.Chválkovická  192 a 194 byla postoupena MmOl-OVVaI  a je i sou�asn� zahrnuta v plánu 
inv.akcí pro rok 2009 

 
R�zné: 
P�edsedkyn� KM� dále informuje: 
� všem p�ítomným �len�m byl p�edán „ P�ehled �innosti TSMO v m�síci �íjnu 2008“+ 

„Harmonogram podzimních sb�rových sobot-podzim 2008“ 
� všem p�ítomným �len�m byl p�edán „ Plán inv.akcí na rok 2009“ 
� prosklené výv�sky na jízdní �ády MHD-op�tovn� byl tento požadavek komise,který je 

v kompetenci MmOl-odboru dopravy  písemn� urgován prost�ednictvím MmOl-OVVaI-k 
dnešnímu dni nemá KM� žádné stanovisko  

� kapli�ka p�i komunikaci ul.Švabinského-MmOl-OMaj  oznámil komisi  vloupání a poni�ení 
vnit�ních prostor této stavby a požádal o zajišt�ní majetku proti dalšímu poškození, p�íp.zcizení – 
objekt zajistila pí Michalcová 

� problematika havarijních d�evin a pasportizace- prost�ednictvím el.pošty obdrželi všichni �lenové 
komise písemný materiál s žádostí o spolupráci p�i zjiš�ování havarijního stavu d�evin na ve�ejn� 
p�ístupných plochách.Jde o formu spolupráce,která by m�la vést ke zlepšení sou�asného stavu 
v pé�i o m�stskou zele�.V souladu s touto žádostí  projednala a provedla komise šet�ení v obvodu 
naší lokality. Podn�ty a požadavky budou zapracovány do zprávy,která by m�la sloužit jako výstup 
p�i zpracování a vlastní realizaci této koncepce 

� p�ímo na jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných: 
- pí  Bc.Václavková upozornila na stále problematickou k�ižovatku ul.Chválkovická x  Na 

Rohu – konkrétn� vyzna�ený p�echod,který je v sou�asné dob� již špatn� 
viditelný.Doporu�uje obnovení  a tím  zvýrazn�ní stávajícího p�echodu.Dále po stranách 
vozovky jsou zaparkovaná vozidla,která brání chodc�m ve výhledu p�i samotném  
p�echodu.Pro chodce i �idi�e se stává tento úsek  k�ižovatky kritickým bodem.Nelze zde 
vylou�it ani dopravní nehodu s následkem úrazu 

- pí Michalcová,p.Soural upozor�ují na zanedbané chodníky,které jsou zarostlé plevelem a 
trávou.Konkrétn� jde o úseky od domova d�chodc� ul.Švabinského až  k zastávce MHD 
Selské nám.,okolí pomníku T.G.M.,ul.Chválkkovická-p�ed benzínovou stanicí.Nutno 
zjistit,kdo za údržbu t�chto chodník� odpovídá a sou�asn� má za povinnost je udržovat 
v �ádném stavu 

USNESENÍ: 
112/010/08-KM�  doporu�uje vyhov�t žádosti �.j.SmOl/Maj/22/4345/2008/Le  
113/010/08-KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OVVaI-harm.pod,.sb.sobot/2008 
114/010/08-KM� projednala p�ípis �.j.SmOl/OVVaI-problematika hav.d�evin a pasportizace 
115/010/08-KM� projednala p�ípis  �.j.SmOl/OPK/104/326/2008/PŠ  
116/010/08-KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/4360/2008/Van 
117/010/08-KM� bere na v�domí p�ípis  �.j.TSMO/1887 
118/010/08-KM� bere na v�domí info ve v�ci p�emíst�ní kontejner� na t�íd�ný odpad 
119/010/08-KM� bere na v�domí info o zpracování a p�edání pláni inv.akcí na r.2009 
120/010/08-KM� bere na v�domí info p.Sourala ve v�ci programu oslav 28.�íjna08-pomník T.G.M. 
121/010/08-KM� bere na v�domí info p�ed.ve v�ci opravy komunikace ul.Chválkovická 192 a 194 
122/010/08-KM� bere na v�domí info p�ed. ve v�ci urgence  prosklených výv�sek MHD 
123/010/08-KM� bere na v�domí info p�ed.ve v�ci  poškození kapli�ky p�i kom. ul.Švabinského 
124/010/08-KM� bere na v�domí a ukládá dále jednat ve v�ci  p�echodu ul.Chválkovická x Na Rohu 
125/010/08-KM� bere na v�domí a ukládá dále jednat ve v�ci údržby  komunikace pro p�ší 
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Jednání bylo ukon�eno v 19:00 hodin. 
 

P�íští jednání KM� se koná dne 5.11. 2008 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovi�ky, ul. Maxima Gorkého 39.  
 
 
 

Zapsala : A.Šafranová 
Zpracovala: R.Fišerová 

                                                                                           Komise m�stské �ásti �.6 
                                                                                             Olomouc-Chválkovice 
                                                                                            p�edsedkyn� R.Fišerová 
 
 
 

Rozd�lovník: 
1/ �lenové KM� 
2/ MmOl – OVVal – Mgr. Puha� 
3/ MPO-III.odd. Jeremenkova ul. 
4/ informa�ní vitríny KM� – 2x 
    
 


