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

konané dne 10.2.2010 
 

 
Přítomni: pí R.Fišerová, p.Ing.M.Tichý, sl.I.Fišerová, p.V.Kauer, pí Bc.Z.Václavková 
Omluveni: pí H.Michalcová, sl. A.Krečmerová 
Hosté: zástupce MPO-p.Vychodil, zástupce P-ČR-p.nadstr.Tomáš Matušek-, p.Weixler 
           ul Skopalíkova 
 
Program: 

• zahájení 
• připomínky hostů 
• seznámení s došlou korespondencí  
• různé 

 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídila jej předsedkyně komise pí R. Fišerová 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
Připomínky hostů: 
Zástupce MPO a P-ČR doporučují kontaktovat v případě výskytu potíží,které jsou 
v kompetenci zmíněných institucí tel.linku-MPO-156,P-ČR-158. 
p.Weixler-ul Skopalíkova uplatnil požadavek na předláždění  jmenované ulice, konkrétně 
č.o.57-69 s tím,že oprava protější strany stávající ulice byla provedena v loňském roce. 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/Č.j.SmOl/ŽP/55/1001/2010/Jar-fi.:Moravská vodárenská,a.s.Olomouc-dohoda o povolení 
zvláštního užívání veřejného prostranství-havárie vodovodního řadu-ul Na Zákopě 70A  
v době od 19.1.2010-28.1.2010-na vědomí 
2/Č.j.SmOl/ŽP/55/889/2010/Jar-fi.:p.Rostislav Fridrich-dohoda o povolení zvláštního 
užívání veřejného prostranství-umístění reklamní tabule typu“A“- ul Chválkovická 45 v době 
od 1.1.2010 – 31.12.2010-na vědomí 
3/Č.j.SmOl/OVVaI/2010-harmonogram sběrových sobot-jaro 2010.V lokalitě Chválkovice 
proběhne sběrová sobota dne 15.května 2010- stanoviště roh ulic Selské náměstí a Na Zákopě 
- na vědomí 
4/Č.j.SmOl/OVVaI/2010-Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje-zásady při topení 
pevnými palivy-viz přiložený leták 
5/Č.j.SmOl/Maj/22/6550/2006/Ru/To-žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. 
č.1998-zelená plocha při komunikaci ul Chválkovická-žadatel p.O.Hut. KMČ žádost 
projednala s tím,že prodej předmětného pozemku nedoporučuje 0-5-0 
Různé: 
� komise se zabývala špatným technickým stavem komunikací-chodníků.Vlivem 

současných klimatických podmínek  dochází k vážnému narušení  statiky dlažby. 
Požadavky na opravy chodníků budou předmětem jednání s MmOl odborem dopravy 

� dále komise poukazuje na stále neutěšený stav a přetížení komunikace ul Chválkovické 
automobilovým provozem a možným řešením tzv.“Východní tangentou“.V tomto případě 
žádá KMČ o sdělení MmOl-odbor dopravy v jakém stádiu vývoje se celá akce nachází 

 



  
USNESENÍ: 
02/02/10-KMČ bere na vědomí informaci hostů  
03/02/10-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/1001/2010/Jar 
04/02/10-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/889/2010/Jar 
05/02/10-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OVVaI/2010-harmonogram sběrových sobot 
06/02/10-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OVVaI/2010-informace HZS-OK 
07/02/10-KMČ nedoporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/6550/2006/Ru/To 
08/02/10-KMČ projednala opravy chodníků lokalita Chválkovice 
09/02/10-KMČ projednala problematiku místní komunikace Chválkovická ul 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
 
 
Příští jednání komise se koná dne 10.3.2010 v 18:00 hodin v budově ZŠ Pavlovičky,ul 
Maxima Gorkého 39 Olomouc. 
 
 
 
 
                                                                                Komise městské části č.6 
                                                                                  Olomouc-Chválkovice 
                                                                                 předsedkyně R.Fišerová 
 
 
Rozdělovník: 
1/členové komise 
2/MmOl-OVVaI-Mgr.Puhač 
3/MPO-III.odd.Jeremnekova 
4/informační vitrína KMČ 2x 
 
 

 


