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                                        ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                              konané dne 9.9.2009 
 
Přítomni:pí R.Fišerová,sl.A.Krečmerová,sl.I.Fišerová,p.Ing.M.Tichý,pí H.Michalcová, 
               pí Bc.Z.Václavková 
Omluveni:p.V.Kauer 
Hosté:zástupci P-ČR,MPO,p.Skládal-ul Na Zákopě 
Program: 

• zahájení 
• připomínky hostů 
• 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: 
 
Připomínky hostů: 
v rámci diskuze s Policií ČR a MPO informoval p.Skládal o nárůstu automobilové 
dopravy,cyklistů a  in-line bruslařů v ul Na Zákopě.Nejintenzivnější  provoz je zde ráno  
v době od 05:00-07:00 a odpoledne 14:00-17:00 hodin.Pí předsedkyně  upozornila na výskyt 
černých skládek,lidí bez domova a ničení veřejného majetku.Dle sdělení MPO v naší lokalitě 
probíhá pravidelný dohled a i nadále bude  celé problematice věnovaná patřičná 
pozornost.Zástupce P-ČR podal stručné informace týkající se kompetencí Policie-ČR a rovněž 
vstřícně  reagoval na dotazy přítomných. 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/Č.j.SmOl/ŽP/55/9661/2009/Jar-fi.:Moravská vodárenská,a.s.Olomouc-dohoda o povolení 
zvláštního užívání veřejného prostranství-havárie vodovodního řadu-Selské nám.59 v době od  
3.6.2009-12.6.2009-na vědomí 
2/Č.j.SmOl/ŽP/55/9584/2009/Jar-fi.:Plynomont,spol.s.r.o.Olomouc-dohoda o povolení 
zvláštního užívání veřejného prostranství-havárie plynovodního potrubí-Chválkovická ul 65 
v době od 3.6.2009-3.6.2009-na vědomí 
3/Č.j.SmOl/OPK/79/2220/2009/Van-p.J.Ihnát-rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace-chodník-umístění lešení  Skopalíkova ul 66 v době od 10.6.2009-
19.6.2009-na vědomí 
4/Č.j.SmOl/ŽP/55/10419/2009/Jar-p.J.Tkocz-dohoda o povolení zvláštního užívání 
veřejného prostranství-umístění stavebního lešení-Šubova ul 48 v době od 22.6.2009-
31.7.2009-na vědomí 
5/Č.j.SmOl/OI/13/9/2009/Zj-návrh rozpočtu-investic KMČ na r.2010- k projednání 
6/Č.j.SmOl/OPK/79/2540/2009/Van-p.B.Opluštil-rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace-chodník-umístění lešení Skopalíkova ul 68 v době od 2.7.2009-11.7.2009 
na vědomí 
7/Č.j.SmOl/OPK/79/2756/2009/Van-fi.:Moravská vodárenská,a.s.Olomouc-rozhodnutí o 
dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace-chodník-havárie vodovodního 
řadu-Selské nám.60 v době od 29.62009-8.7.2009-na vědomí 
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8/Č.j.SmOl/OPK/79/2947/2009/Van-fi.:Dachi,s.r.o.Olomouc-rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání silnice č.III/4432-Švabinského ul –vozovka-výstavba RD-napojení 
kanalizace v době od 22.7.2009-31.7.2009-na vědomí 
9/Č.j.SmOl/OKR/20/1723/2009/Ka-podnět stavebnímu úřadu k prošetření využití pozemku 
č.258/4 v k.ú. Chválkovice- při ul.Chválkovické 31-na vědomí 
10/Č.j.SmOl/OPK/79/3222/2009/Van-O.Vyskočil-rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace-chodník-umístění lešení Selské nám.26 v době od 4.8.2009-13.8.2009-na 
vědomí 
11Č.j./SmOl/Maj/22/3082/2009/Sk-žádost o sdělení k pronájmu parc.č.1591/12-žadatel ZD 
Bohuňovice.KMČ žádost projednala s tím,že k pronájmu předmětného pozemku nemá 
námitek 6-0-0 
12/KRPM-39986/ČJ-2009-070507-vyjádření k žádosti komise a posouzení rozhledových 
poměrů pro chodce v křižovatce ul Chválkovická x Selské nám-na vědomí 
13/Č.j.SmOl/OPK/79/3361/2009/Van-O.Vyskočil-rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace-chodník-umístění lešení Selské nám.26 v době od 14.8.2009-23.8.2009 na 
vědomí 
14/Č.j.TSMO/ÚŘ-přehled činnosti v měsíci září 2009-KMČ č.6-na vědomí 
15/Č.j.SmOl/OPK/79/3575/2009/Van-O.Vyskočil-rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace-chodník-umístění lešení Selské nám.26 v době od 24.8.2009-2.9.2009-na 
vědomí 
16/SŠZ-Olomouc- informace o zřízení Univerzity třetího věku-viz leták 
17/Č.j.SmOl/ŽP/55/14268/2009/Ste-vyjádření  k žádosti komise o posouzení zeleně-keřů 
v ul Chválkovická x Selské nám.-na vědomí 
 
Projednání úkolů z minulého jednání: 
� byla provedena  oprava-předlažba chodníku na ul Skopalíkova 57-69 a Chválkovická 

63.Dále došlo k přemístění lavečky z prostoru zeleného pásu u parčíku  mezi ul. 
Chválkovická x Na Zákopě  a osazení  na místní hřbitov.Kontejner na hřbit.odpad,který 
byl nevhodně umístěn  před vstupní branou místního hřbitova je nyní přesunut za 
hřbitovní zdí.V rámci údržby veřejné zeleně požádala komise  MmOl-OŽP a TSMO o 
pokácení uschlých dřevin-lipy-Selské nám.,likvidaci suchých-uhynulých keřů na ul 
Chválkovické a dále o posouzení rozhledových poměrů pro chodce v křižovatce  ul 
Chválkovická x Selské nám.Současně byla provedena realizace požadavku komise na 
obnovení a osazení pamětní desky u pomníku T.G.M. na Selském nám.Podnětem komise i 
nadále zůstává informační tabule historie lokality Chvalkovice-viz předchozí zápisy 

Různé: 
� všem přítomným členům byl předán-„Přehled činnosti TSMO na měsíc září 2009“ a 

harmonogram podzimních sběrových sobot-lokalita Chvalkovice 7.11.2009 
� plán  investičních akcí na r.2010-komise vyhodnotila stávající seznam akcí a rozhodla o 

převedení všech  těchto požadavků i pro rok následující 
� přímo na jednání byly uplatněny připomínky a podněty přítomných: 

- pí Bc.Václavková doporučuje upozornit a vyzvat provozovatele a správce  
místního hřbitova - HmOl k úklidu márnice a objekt zabezpečit  proti vandalismu 

- pí předsedkyně poukázala na černou skládku před místním hřbitovem a nutností 
úklidu prostoru  za hřbitovní zdí  

USNESENÍ: 
073/09/09-KMČ bere na vědomí připomínky k MPO 
074/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/9661/2009/Jar 
075/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/9584/2009/Jar 
076/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/2220/2009/Van 
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077/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/10419/2009/Jar 
078/09/09-KMČ projednala a schválila přípis Č.j.SmOl/OI/13/9/2009/Zj 
079/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/2540/2009/Van 
080/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/2756/2009/Van 
081/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/2947/2009/Van 
082/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OKR/20/1723/2009/Ka 
083/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/32222009/Van 
084/09/09-KMČ doporučila vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/3082/2009/Sk 
085/09/09-KMČ bere na vědomí  přípis KRPM/39986/ČJ-2009-070507 
086/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/3361/2009/Van 
087/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/ÚŘ 
088/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/3575/2009/Van 
089/09/09-KMČ bere na vědomí přípis SŠZ Olomouc 
090/09/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/14268/2009/Ste 
091/09/09-KMČ bere na vědomí projednání úkolů  z jednání 10.6.2009 
092/09/09-KMČ doporučuje oslovit HmOl ve věci úklidu márnice na místním hřbitově 
093/09/09-KMČ doporučuje jednat ve věci odstranění čer.skládky před místním hřbitovem a  
                  úklidu za hřbitovní zdí 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 
 
Příští jednání KMČ se koná dne 14.10.2009 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-OVVaI-Mgr.Puhač 
3/MPO-III-odd.Jeremenkova ul 
4/informační vitrína KMČ 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 


