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                                             ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 13.2.2013 
 
Přítomni: Vladimír Kauer,  Růžena Fišerová, PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková,                  
Ing. Miroslav Tichý, Helena Michalcová. 
Hosté: arch. Lukáš Blažek.  
 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer. 
 
Program: 
1. zahájení 
2. kontrola zápisu   
3. nabídka spolupráce arch. studia 
4. harmonogram Chválkovického hlasatele 
5. investiční akce - oprava chodníku  
6. žádost o stanovisko k pronájmu 
7. veřejném projednávání návrhu územního plánu 
8. harmonogram jarních sběrových sobot 
9. veřejná debata KMČ Staré Hodolany a Bělidla k divadlu v Hodolanech 
10. inf.  o námitkách místních občanů k návrhu územního plánu – vyjádření KMČ 
11. urgence bodu 5 ze zápisu KMČ ze dne 21.9.2011 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
Ad 2) Komise bere na vědomí trvání bodu 5 ze zápisu KMČ ze dne 21.9.2011, týkající se   
umístění odpadkového koše na psí exkrementy v parčíku u zastávky Na Rohu a pořízení 
lavičky ke kostelu z fondu drobných oprav.   
Komise bere na vědomí trvání bodu 4 ze zápisu KMČ ze dne 9.11.2011 - žádost                
o přemístění kontejneru na textil v ulici Na Zákopě, který brání výhledu na křižovatce s ulicí 
Železniční. Komise doporučuje přemístění kontejneru více k chodníku, aby nebránil ve 
výhledu. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  5 ze zápisu KMČ ze dne 11.1.2012 - Urgence 
požadavku komise k vyjádření OŽP ze dne 14.9.2011. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  6 ze zápisu KMČ ze dne 9.5.2012 - komise požaduje 
umístit informační značku o odbočovacím pruhu na křižovatku při výjezdu ze Selského 
náměstí na ulici Chválkovickou ve směru z Kopečka. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  4 ze zápisu KMČ ze dne 12.9.2012 - komise 
požaduje obnovení vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce na křižovatce 
Chválkovická – Selské náměstí. 
Komise bere na vědomí trvání bodu 2 ze zápisu KMČ ze dne 14.11.2012, týkající se  
provedení úklidu chodníku (seškrabání prorůstající trávy a mechu) a parčíku na Selském 
náměstí u zastávky Na rohu ve směru na Kopeček.  
 
Ad 3) Na jednání komise se dostavil pan arch. Lukáš Blažek s nabídkou spolupráce. 
V případě potřeby může jeho arch. studio bezplatně konzultovat a posuzovat pro potřeby 
komise různé návrhy či stanoviska týkající se navrhované architektonické a urbanické změny 
lokality Chválkovic.  
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Ad 4) Předseda komise seznámil přítomné členy se schváleným harmonogramem vydání 
dalších čísel Chválkovického hlasatele v termínech duben a prosinec 2013.  
 
Ad 5) Komise se shodla na navrhované investiční akci – oprava levé strany chodníku                
Chválkovické ulice ve směru na Šternberk od křižovatky Chválkovická – Luční až po 
nemovitost na ulici Chválkovické  č.o. 91.  
 
Ad 6) Komise byla seznámena s žádostí o sdělení stanoviska k pronájmu pro společnost 
OMV č. j. SMOl/Maj/22/391/2013/Bra na pozemku parc. č. 938  o výměře 62 m², parc. č. 
937  o výměře 261 m² a parc. č. 150/5  o výměře 5794 m².  
Komise souhlasí s pronájmem pozemku.  Pro 6, proti 0. 
 
Ad 7) Informace o veřejném projednání návrhu územního plánu. Termín projednávání bude 
vyvěšen ve vývěskách KMČ. 
 
Ad 8) Předseda komise seznámil přítomné členy s harmonogramem jarních sběrových sobot 
TSMOl ( MČ Chválkovice 4.5.2013). Komise požaduje zachování původního stavu 
pořádaných dvou sběrových sobot vždy na jaře a na podzim. Požadavek KMČ bude 
sdělen samostatnou e-mailovou zprávou vedoucímu odd. KMČ mgr. Puhačovi.  
 
Ad 9) Předseda komise informoval přítomné členy o pořádané veřejné debatě KMČ Staré 
Hodolany a Bělidel k divadlu v Hodolanech pořádané dne 14.2.2013. 
 
Ad 10) Předseda komise informoval o připravovaných námitkách velké části místních občanů 
k návrhu územního plánu proti vymezení plochy „smíšená výrobní“, kterou navrhl vlastník 
kovošrotu společnost TSR Czech Republic s.r.o.   
Podporu připravovaným námitkám občanů již vyjádřili zástupci centra sociálních 
služeb Klíč  a Domova seniorů POHODA ve Chválkovicích.  
KM Č plně souhlasí s uplatňovanou námitkou občanů proti vymezení plochy smíšená 
výrobní a na ponechání stávající plochy jako smíšená obytná a trvá na svém stanovisku 
ze dne 10.12.2012, které popisovalo provoz společnosti TSR Czech Republic s.r.o. 
v bezprostřední vazbě na obytné území jako nevhodný a požadovalo vymístění 
provozovny ze stávající lokality. 
 
Ad 11) Na základě trvání bodu 5 ze zápisu KMČ ze dne 21.9.2011, týkající se   umístění 
odpadkového koše na psí exkrementy v parčíku u zastávky Na Rohu a neutěšeného stavu 
parčíku a chodníku žádá komise opětovně o osazení koše na psí exkrementy a o vyjádření 
TSMOl  k cca dvouleté prodlevě osazování koše.  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 13.března 2013 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,             
ul. Maxima Gorkého 39, Olomouc. 
 
Zapsal: PhDr. Bohumil Šíp 
Předseda: Vladimír Kauer 
 
Rozdělovník: 
1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač 
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2) MPO - III.odd. 


