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

konané dne 5.11.2008 
 

P�ítomni: pí R.Fišerová, sl.A.Kre�merová, p.J.Soural, sl.I.Fišerová, p.Ing.M.Tichý,p.V.Kauer  
                pí Bc.Z.Václavková 
 
Nep�ítomni: P-�R 
Omluveni: MPO,  p.Z.Skácel, sl.A.Šafranová, pí H.Michalcová 
Hosté: pí Hana Šprtová-ul Chválkovická,pí Miroslava Šprtová-ul Kubatova, manž.Letochovi- 
           ul Kubatova   
 
Program: 

• zahájení 
• p�ipomínky  obyvatel ul Kubatova a Chválkovická 
• 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: 
 
P�ipomínky  obyvatel ul. Kubatova a Chválkovická: 
Obyvatelé ul Kubatova a Chválkovická si op�tovn� st�žují na neuspokojivou situaci kolem 
plánované in-line stezky do �ernovíra. Zásadn� nesouhlasí se zám�rem vybudovat parkovišt� 
pro odstavená mot.vozidla in-line brusla��  a následným vybudováním in-line stezky.Velmi 
kriticky se vyjad�ují k sou�asnému provozu na této komunikaci.Upozor�ují,že již dnes zde 
dochází k vážným konflikt�m a kolizím mezi brusla�i a obyvateli této lokality.Dále 
upozor�ují,že vybudováním parkovišt� se problém in-line stezky nevy�eší,ale práv� 
naopak.Lze p�edpokládat,že z parkovišt� se stane �asem vrakovišt�.Dále se obávají,že se zde 
budou scházet lidé bez domova a bude zde docházet k výraznému nár�stu trestné �innosti.V 
samotném d�sledku upozor�ují na negativní vliv na životní prost�edí-vyskytuje se zde 
ochranné vod.pásmo,zem.pozemky atd.Z pohledu st�žovatel� tato in-line stezka zcela jasn� 
nezapadá do krajinného kontextu M� Chválkovice a není tedy žádoucí. 
 
Seznámení s došlou korespondencí:   
1/�.j.SmOl/ŽP/55/16462/2008/Jar-Modos,s.r.o.-dohoda o povolení zvláštního užívání  
ve�ejného prostranství-výkopové práce-výstavba kanaliza�ní stoky EX-ul Šubova  v dob� 
od 6.10.2008-31.12.2008 – na v�domí 
2/�.j.SmOl/OPK/79/4583/2008/Van-Modos,s.r.o.-rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace-rekonstrukce stoky EX-ul Šubova(od k�ižovatky s ul Kubatova po d�m 
�.o.8) v dob� od 6.10.2008-12.12.2008-na v�domí 
3/SmOl/OPK/79/4584/2008/Urb-Sekne,s.r.o.-rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní 
komunikace ul Šubova – rekonstrukce stoky EX ul Šubova v dob� od 6.10.2008-12.12.2008 
na v�domí 
4/SmOl/OKR/19/3129/2008/Ga-oznámení o projednávání zadání územního plánu m�sta 
Olomouce – k projednání 
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Projednání úkol� z minulého jednání: 
� kontejnery na t�íd�ný odpad byly  z ul Na Zákop� p�esunuty na ul Železni�ní 
� prosklené výv�sky na jízdní �ády MHD-M� Chválkovice-dle sd�lení nám.primátora 

p.Mgr.Š�udlíka byl náš požadavek projednán  p�ímo s �editelem-DPMO,a.s.                       
Ing.Vladimírem Menšíkem,který p�islíbil jeho realizaci na jaro 2009 

� p�echod ul Chválkovická x Na Luhu- v souladu s požadavkem komise  bylo provedeno  
jeho zvýrazn�ní a sou�asn� dob� dochází k zabudování osv�tlení k zajišt�ní v�tší 
bezpe�nosti chodc� na tomto úseku 

� �išt�ní chodník� od plevele – zatím se uskute�nila �ást Selského nám.-dále bude 
pokra�ovat dle možností TSMO 

� 28.10.2008-slavnostní shromážd�ní k 90.výro�í vzniku republiky u pomníku T.G.M.-
Chválkovice.Komise pozitivn� zhodnotila celou akci a d�kuje tímto všem p�ítomným za 
ú�ast na tomto slavnostního aktu 

R�zné: 
P�edsedkyn� dále informuje: 
� všem p�ítomným �len�m byl p�edán –„Návrh zadání  územního plánu m�sta Olomouce“,který 

je rovn�ž vystaven k ve�ejnému nahlédnutí na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu m�sta 
Olomouce(Hynaisova 10,Olomouc) od 31.10.2008-31.12.2008.Text  návrhu zadání je sou�asn� 
zve�ejn�n zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup na elektronické ú�ední desce Magistrátu 
m�sta Olomouce(www.olomouc.eu) a na speciální webové stránce www.olomouc.eu/územni-
planovani.  Ve�ejné  projednávání návrhu zadání se uskute�ní ve velkém zasedacím sále 
Magistrátu m�sta Olomouce(Hynaisova 10,Olomouc) dne 27.11.2008 v 15:00 hodin.Své 
p�ipomínky a návrhy k funk�nímu využití pozemk�, živ.prost�edí,dopravním záležitostem,atd. 
mohou ob�ané m�sta p�edkládat jak výše uvedeno.Po obsáhlé prezentaci navrhovaného 
územního plánu M� Chválkovice,kterou  provedl p.Soural se komise podrobn� v�novala této 
problematice a její podn�ty budou zapracovány do spole�ného stanoviska KM�  
. 

� TSMO zahajují v dob� v dob� od 1.11.08 – 31.3.2009  výkon zimní údržby komunikací a 
nastává tím tzv.posezónní období.Z tohoto d�vodu nebudou TSMO v uvedeném období 
zasílat „P�ehled o �innosti TSMO“ pro KM�.I nadále však z�stává samoz�ejmostí,že 
TSMO budou operativn� �ešit naše požadavky.V souvislosti s tímto sd�lením upozor�uje 
p�edsedkyn� p�ítomné �leny,že na www.tsmo.cz je v úvodu jednoduchý formulá� na 
nahlášení jakéhokoliv problému,který spadá do kompetence TSMO.Obratem se dostane 
podn�t k zodpov�dnému pracovníkovi.TSMO jsou pak schopni operativn� zjednat 
nápravu.P�edsedkyn� doporu�uje tuto el.formu v p�ípad� pot�eby co nejvíce využívat. 

� p�ímo na jednání byly uplatn�ny p�ipomínky a podn�ty p�ítomných: 
- p�edsedkyn� seznámila p�ítomné s podn�tem pí A.Odstr�ilové, ul Na Zákop�,která 

upozor�uje,že na  ul Chválkovické x Na Zákop�-par�ík se stále �ast�ji zdržují na 
lave�kách bezdomovci. V celém okolí chodníku i zeleni  zanechávají  v�tší 
množství odpadk�.KM� sd�luje,že tato problematika je pr�b�žn�  �ešena s TSMO 
i MPO a byla  p�edm�tem jednání komise dne  3.10.2007 viz zápis 

USNESENÍ:  
126/011/08-KM� bere na v�domí p�ipomínky obyvatel ul Kubatova a Chvalkovická  
127/011/08-KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/16462/2008/Jar 
128/011/08-KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/4583/2008/Van 
129/011/08-KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/4584/2008/Urb 
130/011/08-KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OKR/19/3129/2008/Ga a ukládá zpracovat 
                   návrhy k uvedenému datu 
131/011/08-KM� bere na v�domí info o p�esunu kontejner� na t�íd�ný odpad 
132/011/08-KM� bere na v�domí info ve v�ci zabudování prosklených výv�sek MHD 
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133/011/08-KM� bere na v�domí info o zvýrazn�ní p�echodu ul.Chválkovická v�etn� montáže  
                   osv�tlení 
134/011/08-KM� bere na v�domí info o �išt�ní místních komunikací 
135/011/08-KM� bere na v�domí hodnocení oslav 28.�íjna u pomníku TGM ve Chválkovicích 
136/011/08-KM� bere na v�domí info TSMO o zm�n� harmonogramu a výkonu zimní údržby 
137/011/08-KM� bere na v�domí a ukládá  projednat problematiku bezdomovc� s MPO  

 
 

Jednání bylo ukon�eno v 19:45 hodin. 
 
 

P�íští jednání KM� se koná dne 3.12.2008 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovi�ky, ul. Maxima 
Gorkého 39. 
 
 
 
 
 
Zpracovala :R.Fišerová                       
 
                                                                                         Komise m�stské �ásti �.6 
                                                                                           Olomouc-Chválkovice 
                                                                                          p�edsedkyn� R.Fišerová 
 
 
 
 
 
 
 
Rozd�lovník: 
1/�lenové KM� 
2/MmOl-OVVaI-Mgr.Puha� 
3/MPO-III.odd.Jeremenkova ul 
4/informa�ní vitríny KM�-2x 
 


