ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 13.3.2013
Přítomni: Vladimír Kauer, PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková, Ing. Miroslav Tichý, Helena
Michalcová.
Omluveni: Růžena Fišerová.
Hosté: dr. Z. Chalupová, B. Šafařík ml. a B. Šafařík st.(starosta a člen SDH Chválkovice –
Olomouc).
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
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.
Urgence žádosti ze dne 13.2.2013 k osazení koše na psí exkrementy a o vyjádření TSMOl
k cca dvouleté prodlevě při osazování koše.
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 dostavili starosta SDH Chválkovice – Olomouc pan B. Šafařík
ml. a člen B. Šafařík st. s pozváním na oslavu výročí 120 let od založení SDH
ve Chválkovicích. Oslavy proběhnou dne 25.5.2013 v 10 hod. v místní sokolovně a poté se
uskuteční slavnostní průvod Chválkovicemi. Průvod bude ukončen na hřišti SDH, kde
proběhnou ukázky HZS a akce pro děti.
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SDH požadují příspěvek na zajištění akce ve výši cca 10000 Kč, umožnění přidávat
informace o akcích SDH na vývěsku KMČ a zajištění součinnosti MP při zastavení dopravy
po dobu pochodu průvodu Chválkovicemi dne 25.5.2013.
Předseda komise zjistí možnosti příspěvku a zajistí součinnost MP při pořádání průvodu.
Komise nemá výhrady k vyvěšování informací o akcích SDH na vývěsku KMČ (bude
zajišťováno přes členku KMČ pí Trhlíkovou).
Ad 4) Komise diskutovala o tématech dubnového vydání čísla Chválkovického hlasatele
s přítomnou redaktorkou dr. Chalupovou.
Ad 5) Komise byla seznámena s termíny sběrových sobot (viz vývěska KMČ).
Ad 6) Komise žádá odbor dopravy o informace k osazení značek jednosměrná ulice
v ulici Na Zákopě v úseku od Selského nám. po ulici Železniční. Tato změna dopravní
obslužnosti byla provedena dle sdělení občanů dne 8.3.2013, ale nebyla s komisí předem
projednána ani o ní nebyla komise informována!!!
Změnou dopraví obslužnosti byla dle vyjádření občanů navýšena doprava v ulici
Chválkovická (na kterou je nyní vyvedena souběžně ze dvou částí jednosměrných polovin
ulice Na Zákopě a ještě z ulice Železniční), při běžné neprůjezdnosti Chválkovické (denní
neprůjezdný interval) dochází navíc k nemožnosti občanů ze Selského nám. a přilehlých ulic
projet objízdnou trasou od centra do svých domovů.

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští jednání komise se uskuteční dne 10.dubna 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
2) MPO - III.odd.
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