
 1 

ZÁPIS 
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc – Chválkovice 

konané dne 13.5. 2009 
 
Přítomni: pí R.Fišerová, sl.A.Krečmerová, sl.I.Fišerová, pí Bc.Z.Václavková,p.V.Kauer  
                pí H.Michalcová 
Omluveni: p.Ing.M.Tichý,p.Z.Skácel, MPO 
Nepřítomni: P-ČR 
 
Program: 

• zahájení 
• 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: 
 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/Č.j.SmOl/OPK/79/1414/2009/Urb-fi.:SEKNE spol.s.r.o.,Olomouc-rozhodnutí o povolení 
úplné uzavírky místní komunikace v křižovatce ul Šubova x Kubatova-rekonstrukce stoky EX 
ul Šubova v době od 14.4.2009-15.4.2009-na vědomí 
2/Č.j.SmOl/ŽP/55/6313/2009/Jar-fi.:AB stavby-B.Brada,Šumvald-dohoda o povolení 
zvláštního užívání veřejného prostranství-pojíždění nákladního automobilu Selské  nám.26 
v době od 4.4.2009-24.4.2009-na vědomí 
3/Č.j.SmOl/OPK/79/1384/2009/Van-p.O.Vyskočil-rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace-chodník-dlažba-pojíždění chodníku stavebními vozidly Selské nám.26 
v době od 14.4.2009-30.4.2009- na vědomí 
4/Č.j.SmOl/Maj/22/2194/2009/Ha-žádost o sdělení stanoviska k pronájmu parc.č.151/1 při 
ul Na Rybníčku-žadatelé manž.Dostálovi.KMČ žádost projednala s tím,že nemá námitek a  
předmětný pozemek doporučuje k pronájmu 6-0-0 
5/Č.j.TSMO/ÚŘ/2979/2009-přehled činnosti v měsíci květnu 2009- KMČ č.6-na vědomí 
6/Č.j.SmOl/OD/4/225-1/09/Mut-sdělení stanoviska k žádosti KMČ ke zřízení přechodu pro 
chodce ul Na Zákopě-k projednání 
 
Projednání úkolů z minulého jednání: 
� ul Chodská – v návaznosti na předchozí sdělení MmOl-OŽP bylo  pracovníky TSMO   

provedeno ořezání  spodních větví vzrostlého smrku do výšky 2m 
� opravy komunikací pro chodce.Z návrhů akcí,které naše komise předložila MmOl-OD k 

realizaci(ul.Chválkovická 63-91,Selské nám.-pravá strana při pomníku TGM,ul 
Skopalíkova 57-69) schválila na svém jednání  RMO dne 21.4.09 akci- předlažbu 
chodníku na Selském nám.Tato oprava bude realizována z fin.prostředků odboru dopravy 
Magistrátu města Olomouce.V případě opravy chodníku ul Skopalíkova navrhne komise 
provedení opravy z fin.prostředků KMČ 

� zřízení přechodu pro chodce ul Na Zákopě-dne 21.4.09 projednala na svém jednání RMO 
výše uvedený požadavek naší KMČ a realizaci akce neschválila 

� informační tabule mapující historii lokality Chválkovice-byla projednána s MmOl-
OVVaI-Mgr.Puhačem a prozatím zůstává v jednání  
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Různé: 
� všem přítomným členům byl předán „Přehled činnosti TSMO v měsíci květnu 2009“ 

s upozorněním,že 16.5.09 proběhne ve Chválkovicích sběrová sobota-stanoviště – roh 
Selské nám.x Na Zákopě 

� MmOl-OŽP-vypisuje „7 ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu“.Přihlášky 
do soutěže si mohou zájemci vyzvednout na odboru životního prostředí a přihlásit se lze 
od 11.5.2009-26.6.2009.Další informace v RL č.5 

� přímo na jednání byly uplatněny připomínky a podněty přítomných: 
- ořezání a zkrácení keřů zlatice podél parčíku mezi ul Chválkovickou x ul Na Zákopě na 
výšku 1,20m.Před křižovatkou z ul Chválkovické na Selské nám.keře úplně odstranit 
příp.zkrátit tyto na min.výšku.Jde o nepřehledné místo před zatáčkou směr Sv.Kopeček. 
Dále odstranit uschlé lípy  ze  Selského nám.,konkrétně v úseku aut.zastávky Na Rohu 
směr město.Jedná se zcela uschlé stromy,kde může dojít při větší povětrnosti i ke zřícení 
stromů a tím i ohrožení bezpečnosti a zdraví občanů 
- hřbitov  Chválkovice – KMČ doporučuje  přemístit kontejner TSMO na odpad,který je 
v současné době umístěn před vstupní branou na hřbitov-na místo za hřbitovní zdí,kde je k 
tomu účelu oficielní  skládka.Současné stanoviště není vhodné a je využíváno  pro odpad 
jiného  druhu  
-lavečky u parčíku mezi ul Chválkovická x ul Na Zákopě  komise doporučuje zredukovat 
jejich počet s tím,že jedna lavečka(poškozená) bude odstraněna úplně a další přemístěna 
na místní hřbitov-Chválkovice 

USNESENÍ: 
047/05/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/1414/2009/Urb 
048/05/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/6313/2009/Jar 
049/05/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/1384/2009/Van 
050/05/09-KMČ doporučuje vyhovět žádosti  Č.j.SmOl/Maj/22/2194/2009/Ha 
051/05/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/ÚŘ/2979/2009 
052/05/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OD/4/225-1/09/Mut 
053/05/09-KMČ bere na vědomí sdělení ve věci ořezu smrku na ul Chodské 
054/05/09-KMČ bere na vědomí sdělení ve věci opravy komunikací lokalita Chvalkovice 
055/05/09-KMČ bere na vědomí sdělení ve věci info tabule lokality Chvalkovice 
056/05/09-KMČ bere na vědomí vypsání 7 roč.soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu 
057/05/09-KMČ ukládá předsedkyni projednat  podněty komise s MmOl 

 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

 
Příští jednání KMČ se koná dne 10.6. 2009 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. Maxima 
Gorkého 39.  
 
                                                                                   Komise městské části č.6 
                                                                                     Olomouc-Chválkovice 
                                                                                     předsedkyně R.Fišerová  
Rozdělovník: 
1/ členové KMČ 
2/ MmOl- OVVal- Mgr. Puhač 
3/ MPO-III.- odd. Jeremenkova ul 
4/ informační vitrína KMČ – 2x 
 


