ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti .6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 5.12.2007
P ítomni : pí R.Fišerová,sl.A.Kre merová,sl.I.Fišerová,p.V.Kauer, p.J.Soural,p.Ing.M.Tichý,
pí Bc.Z.Václavková
Nep ítomni : P- R
Omluveni : sl.A.Šafranová,p.Z.Skácel,pí H.Michalcová
Hosté : hlídka MPO
Program :
• zahájení
• zpráva o innosti MPO
• došlá korespondence
• projednání úkol z minulého jednání
• r zné
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a ídila jej p edsedkyn pí Fišerová.
K jednotlivým bod m programu :
Zpráva o innosti MPO:
Na jednání KM se dostavila hlídka strážník MPO a omluvila nep ítomnost strážníka
p.Vychodila.Sou asn p ipomn la,že v p ípad jakýchkoliv potíží,které by se vyskytly a
jejich ešení je v kompetenci MPO tuto kontaktovat na .t.156.
Seznámení s došlou korespondencí:
1/ .j.SmOl/OPK/79/5524/2007/Van – p.PaedDr.Aleš Prudil-rozhodnutí zvláštního užívání
místní komunikace-umíst ní lešení pro stavební úpravy domu-povolení-Chválkovická .98
v dob od 16.11.- 21.1.2008 – na v domí
Projednání úkol z minulého jednání :
žádost SDH-Chválkovice o poskytnutí finan ních prost edk z rozpo tu KM na
oslavu 115.výro í založení SDH,která se uskute ní dne 21.6.2008 byla postoupena
MmOl-OVVaI
výv sná sk í ka,která byla p emíst na od bývalé prodejny Jednota byla uvedena do
provozu a je tedy pln funk ní a nic nebrání jejímu užívání
R zné :
P edsedkyn KM dále informuje p ítomné :
byla provedena urgence požadavk KM ,které se týkají dopravní problematiky a
životního prost edí této lokality.Jedná se o podn ty a p ipomínky,které byly
p edm tem p edešlých jednání KM .Požadavky,které dosud nebyly spln ny a ke
kterým KM k dnešnímu dni nemá žádné zp tné informace byly p edány v písemné
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form na p íslušné odbory MmOl s žádostí o provedení místního šet ení
zm na jednací místnosti KM – MmOl-OVVaI zajistil od ledna 2008 jednací místnost
pro jednání KM v objektu ZŠ Olomouc-Pavlovi ky ul.Maxima Gorkého .39 – první
jednání komise se uskute ní dne 9.ledna 2008
p ímo na tomto jednání byly uplatn ny p ipomínky a podn ty p ítomných :
- KM projednala termíny jednání KM pro p íští rok a shodla se,že tyto se budou
konat jako dosud.Stanovila tedy termíny na každou první st edu v m síci v 18:00
hodin.Pouze v m síci lednu dochází k posunutí termínu o týden pozd ji tj.na 9.1.2008
- p.Soural upozornil na nepr chodnost ul.Kubatovy z d vodu havarijního stavu
chodníku.Zajišt ní rekonstrukce chodníku v ul.Kubatova sm rem od Selského nám. po
ul.Šubova v etn odvodn ní nutno uplatnit u odboru dopravy MmOl.V souvislosti s
ve ejným osv tlením je nutno provést kontrolu funk nosti ve .osv tlení v celé lokalit
Chválkovice
- Ing.Tichý seznámil p ítomné s žádostí MŠ-Chválkovice o umožn ní zve ejn ní výzvy
na výv sce KM ,která se týká sb ru použitých PET-lahví.Komise k této žádosti
zaujala vst ícné stanovisko a zám r MŠ podpo ila
USNESENÍ
132/12/07 – KM bere na v domí p ítomnost zástupc MPO
133/12/07 – KM bere na v domí p ípis .j.SmOl/OPK/79/5524/2007/Van
134/12/07 – KM bere na v domí sd lení o postoupení žádosti SDH MmOl-OVVaI
135/12/07 – KM bere na v domí sd lení týkající se zprovozn ní výv sky KM
136/12/07 – KM bere na v domí info o zaslání urgencí podn t OD a OŽP MmOl
137/12/07 – KM bere na v domí zm nu jednací místnosti KM -ZŠ-Pavlovi ky
138/12/07 – KM schvaluje nové termíny jednání KM pro r.2008
139/12/07 – KM bere na v domí podn t p.Sourala týkající se havarijního stavu
chodníku ul.Kubatova a pov uje jej v celé záležitosti jednat na OD-MmOl
140/12/07 – KM bere na v domí žádost MŠ Chválkovice a schválila její zve ejn ní na
výv sce KM
Jednání bylo ukon eno ve 20:00 hodin.
P íští ádné jednání KM se uskute ní dne 9.1.2008 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovi ky,
ul.Maxima Gorkého 39
Zpracovala : R.Fišerová
Komise m stské ásti .6
Olomouc-Chválkovice
p edseda R.Fišerová

Rozd lovník :
1/ všichni lenové KM
2/ MmOl-OVVaI – Mgr.Puha
3/ MPO-III.odd.Jeremenkova ul.
4/ Informa ní výv ska KM
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