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ZÁPIS 
jednání komise městské části č.6 Olomouc – Chválkovice 

konané dne 8.4. 2009 
 
Přítomni: pí R.Fišerová, sl.A.Krečmerová,sl.I.Fišerová, pí Bc.Václavková, pí H. Michalcová 
Omluveni: p.Z.Skácel, p.V.Kauer,p.Ing.M.Tichý 
Nepřítomni: P-ČR 
Hosté: hlídka MPO, p.Vymazal, manž. Lakosilovi – ul Na Zákopě 
 
Program: 

• zahájení 
• zpráva o činnosti  MPO 
• došlá korespondence 
• projednání úkolů z minulého jednání 
• různé 

 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídila jej předsedkyně komise pí Fišerová. 
 
K jednotlivým bodům programu: 
Zpráva o činnosti MPO:     
a)podnět komise s žádostí o zvýšení dohled na ul Chválkovická v souvislosti s výskytem 
motocyklistů,kteří tuto ulici a následně ul Na Luhu a polní cesty  používají jako zkušební 
dráhu pro motocykly z prodejny na zmíněné ulici(býv.prodejna Jednoty)  
b)pí Bc.Václavková prostřednictvím komise uplatnila stížnost obyvatel ulice Na Luhu,která je 
adresována MmOl-OŽP,OD,OS.Jde o dopravní situaci této ulice,kdy je tato komunikace od 
minulého týdne používána a přetěžována  nákladními vozy,které dopravují stav.materiál na 
stavbu RD v ul Luční.Dále tyto nákladní vozy pokračují  po nezpevněné polní cestě a ničí tím 
a sjíždí  i okolní zemědělskou půdu.Kromě toho zde dochází k nerespektování DZ „Zákaz 
vjezdu nákladních vozidel“- mimo dopravní obsluhy.Taktéž je nutno připomenout,že touto 
ulicí je veden vysokotlaký vod.řad,který zásobuje pitnou vodou město Olomouc. 
Komise tímto akceptuje a připojuje se ke stížnosti obyvatel ul Na Luhu a postupuje ji 
k přímému vyřízení výše uvedeným kompetentním odborům MmOl.Současně  poukazuje na 
to,že v r.2008 proběhla oprava zmíněné komunikace a povrch vozovky je již nyní narušen. I 
v tomto případě žádá MPO o dohled na této komunikaci  v souvislosti s nepovoleným  
užíváním místní komunikace k výše uvedenému účelu 
Seznámení s došlou korespodencí: 
1/Č.j.SmOl/OPK/79/527/2009/Van-fi.:Moravská vodárenská,Olomouc-rozhodnutí o 
povolení zvláštního užívání místní komunikace ul Pastoušky-vybudování kanalizační přípojky 
v době od  9.3.2009-13.3.2009-na vědomí 
2/Č.j.SmOl/IPK/79/816/2009/Urb-fi.:Moravská vodárenská,Olomouc-rozhodnutí o povolení 
úplné uzavírky místní komunikace  v ul Pastoušky-zhotovení kanalizační přípojky v době od  
9.3.2009 – 11.3.2009 – na vědomí 
3/Č.j.KM Č/16/09-petice proti záchytnému parkovišti-in-line stezka-Olomouc-Chválkovice 
-na vědomí 
4/Č.j.SmOl/OPK/79/904/2009/Van-J.Poláček,Bohuňovice-rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání místní komunikace  Selské nám.53 – zhotovení plynovodní přípojky v době od  
18.3.2009-20.3.2009 – na vědomí 



 2 

5/Č.j.SmOl/ŽP//55/4745/2009/Jar-fi.:Maňásek,Babice-dohoda o povolení zvláštního užívání 
veřejného prostranství-umístění stav.zařízení-pojíždění nákl.auta-bourání RD Selské nám.26 
v době od 23.3.2009-3.4.2009 – na vědomí 
6/Č.j.SmOl/ŽP/55/4594/2009/Jar-fi.:J.Poláček,Bohuňovice-dohoda o povolení zvláštního 
užívání veřejného prostranství Selské nám.53 -zhotovení plynovodní přípojky v době od 
18.3.2009-20.3.2009 – na vědomí 
7/Č.j.TSMO/ÚŘ/2225/2009- informace o službách zajišťovaných TSMO+přehled činnosti 
4/09 KMČ 6  – na vědomí 
8/Č.j.SmOl/OI/13/413/2009/Zu-sdělení ve věci cyklostezky ul Na Zákopě – na vědomí 
 
Projednání úkolů z minulého jednání: 
� posouzení vzrostlého smrku na ul Chodské –  dne 2.4.09 provedl MmOl-OŽP na podnět 

KMČ místní šetření na místě samém za přítomnosti prac.TSMO-střediska zeleně s tím,že 
     do konce měsíce dubna 2009 bude proveden ořez spodních větví smrku na průchozí výšku. 
     Ořez provedou pracovníci TSMO,a.s.středisko zeleně 
� oprava komunikace pro chodce  ul Skopalíkova byla zahrnuta do plánu oprav chodníků 

KMČ-lokalita Chválkovice  a postoupena MmOl-OD k dalšímu řízení 
� zřízení přechodu  pro chodce ul Na Zákopě -stanovisko MmOl-OD-návrh na zřízení 

přechodu předloží OD k projednání RMO v průběhu měsíce dubna 2009.V případě 
kladného stanoviska zadá MmOl-OD zpracování PD včetně jejího dalšího projednání 
s dotčenými orgány místní a státní správy.Vlastní termín realizace bude záviset na 
rychlosti zpracování a projednání PD a inv.prostředcích 

� cyklostezka v ul Na Zákopě – vyjádření SmOl-OI.Připravovaná cyklostezka v ulici Na 
Zákopě je součástí zpracované PD„Na Zákopě,rekonstrukce komunikace“.Chodník na 
levé straně této komunikace  ve směru k Selskému nám.bude rozšířen a upraven na 
společnou stezku pro chodce a cyklisty.Komunikace bude zúžena na š-6m,bude  
jednosměrná ve směru k Selskému nám. s pruhem pro podélné stání.Na tuto stavbu bylo 
vydáno stav.povolení,RMO však dosud nerozhodla o realizaci akce 

Různé: 
� všem přítomným členům byl předán „Přehled činnosti TSMO v měsíci dubnu 2009“ 

s tím,že od tohoto měsíce až do měsíce října budeme opět pravidelně informováni TSMO 
o službách zajišťovaných touto společností.Dále TSMO upozorňují,že v souvislosti se 
záměrem společnosti-vymístění těžkých provozů a.s. z centra města byla k 25.3.09 
provozovna odpadového hospodářství a provozovna dopravy přestěhována z ul 
Zamenhofova do areálu při ul Libušina – dále viz RL 3/09 

� pí Michalcová – podnět k umístění informačního panelu,který by mapoval v krátkosti 
historii místní lokality včetně kostela Sv.Barbory.Jako vhodné stanoviště  se jeví prostor  
na pozemku města v okolí kostela Sv.Barbory  na Selském nám. 

 
USNESENÍ: 
 
035/04/09-KMČ žádá MPO o dohled a ul Chválkovická a ul Na Luhu-podnět viz výše 
036/04/09-KMČ bere na vědomí stížnost obyvatel ul Na Luhu a ukládá předsedkyni tuto 
                 postoupit k přímému vyřízení kompetentním odborům MmOl 
037/04/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/527/2009/Van 
038/04/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/816/2009/Urb 
039/04/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.KMČ/16/09 
040/04/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/904/2009/Van 
041/04/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/4745/2009/Jar 
042/04/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/4594/2009/Jar 



 3 

043/04/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/ÚŘ/2225/2009 
044/04/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OI/13/413/2009/Zu 
045/04/09-KMČ bere na vědomí sdělení MmOl-OŽP,OD,OI ve věci podnětů obačnů 
046/04/09-KMČ bere na vědomí podnět pí Michalcové a ukládá  předsedkyni jej projednat  
                 s MmOl 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin. 
 
Příští jednání KMČ se koná dne 13.5.2009 v 18:00 hodin  ZŠ Pavlovičky,ul Maxima 
Gorkého 39 
 
 
                                                                                     Komise městské části č.6 
                                                                                        Olomouc-Chválkovice 
                                                                                        předsedkyně R.Fišerová 
 
 
 
Rozdělovník : 
1/Členové KMČ 
2/ MmOl-OVVaI-Mgr.Puhač 
3/MPO-III.odd.Jeremenkova ul 
4/informační vitrína KMČ-2x 
 


