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ZÁPIS 
z jednání komise m�stské �ásti �.6 Olomouc – Chválkovice 

konané dne 6.2.2008 
 

P�ítomni: pí R.Fišerová,sl.A.Kre�merová, p.J.Soural, pí H.Michalcová,sl.I.Fišerová,                      
                pí Bc.Z.Václavková,p.Ing.M.Tichý 
Nep�ítomni: p.V.Kauer, P-�R 
Omluveni: p.Z.Skácel, sl.A.Šafranová 
Hosté: Za MPO - p.Vychodil 
 
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� komise pí Fišerová. 
 
K jednotlivým bod�m programu: 
 
Zpráva o �innosti MPO: 
Zástupce MPO p.Vychodil informoval p�ítomné o postupném odstra�ování autovrak� 
nacházejících se na ul.Chválkovické a ul.Na Zákop�.Sou�asn� KM� požádala  v souvislosti s 
neudržovanou komunikací-chodníku p�ed benzínovou stanicí na ul.Chválkovické  o 
zkontaktování majitele této komunikace s upozorn�ním na povinnost úklidu.Jedná se zejména 
o zimní období,kdy tento úsek komunikace je nesch�dný,tvo�í se zde náledí a hrozí zde 
nebezpe�í úrazu. 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/�.j.SmOl/ŽP/55/30086/2007/Jar-fi.:Topolský+Hejduk – dohoda o povolení zvláštního 
užívání ve�ejného prostranství-umíst�ní reklamní tabule-ul.Chválkovická 96/86 v dob�  od 
1.1.2008-31.12.2008 – na v�domí  
2/�.j.SmOl/OD/4/630/2007/JK- sd�lení týkající se rekonstrukce chodníku ul.Kubatova – 
zadáno do registru plánovaných akcí pro r.2008 s následným p�edložením RMO 
k odsouhlasení – na v�domí 
3/�.j.SmOl/OPK/79/6318/2007/Van- fi:Akustart – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní  komunikace – umíst�ní 3 ks reklamních za�ízení -  ul.Chválkovická 82 v dob� od  
15.1.2008-31.12.2008 – na v�domí 
4/�.j.SmOl/ŽP/55/238/2008/Jar-pí Vladimíra Gengelová – hotel „Hanácký dv�r“-dohoda o 
povolení zvláštního užívání ve�ejného prostranství-umíst�ní reklamní tabule typu „A“ –  
Selské nám.�.56 v dob� od 1.1.2008-31.12.2008 – na v�domí 
5/�.j.SmOl/ŽP/55/236/2008/Jar- pí Vladimíra Gengelová – hotel „Hanácký dv�r“ – dohoda 
o povolení zvláštního užívání ve�ejného prostranství-umíst�ní reklamní tabule typu“A“ – 
ul.Chválkovická 108 v dob� od 1.1.2008 – 31.12.2008 – na v�domí 
6/�.j.SmOl/ŽP/55/282/2008/Jar- pí So�a Bláhová – dohoda o povolení zvláštního užívání 
ve�ejného prostranství-umíst�ní  reklamní tabule typu „A“ – ul.Chválkovická 59 v dob� od 
1.1.2008 – 31.3.2008 – na v�domí 
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7/�.j.SmOl/ŽP/55/640/2008/Jar- p.Rostislav  Friedrich – dohoda o povolení zvláštního 
užívání ve�ejného prostranství – umíst�ní reklamní tabule typu „A“ – ul.Chválkovická 45 
v dob� od 1.1.2008 – 31.12.2008 – na v�domí 
8/SDH-Chválkovice – využití a up�esn�ní  fin.�ástky k 115.výro�í založení SDH-
Chválkovice – k projednání 
 
Projednání úkol� z minulého jednání: 

� OŽP-MmOl provedl již na minulém jednání avizované o�ezání strom�-konkrétn� lip, 
      které svým vzr�stem zasahovaly na st�echu místního kostela.Sou�asn� bylo provedeno 
      snížení živého plotu v par�íku na rohu Selského nám.x ul.Chválkvické.Tyto úpravy  
      byly již d�íve p�edm�tem jednání KM�    

R�zné: 
P�edsedkyn� KM� dále informuje: 
� Sbor dobrovolných hasi�� Olomouc-Chválkovice blíže specifikoval finan�ní �ástku o 

kterou požádal KM� a která bude použita p�i oslavách 115.výro�í založení SDH-
Chválkovice.Konkrétn� se jedná o fin.p�ísp�vek ve výši 15 tis.K� z prost�edk� KM�. 
Tato �ástka bude použita na pronájem sokolovny,úhrada slavnostní hudby na 
pr�vod,pozvánky,pam�tní a propaga�ní materiály.Další fin.výdaje spojené s touto akcí 
budou hrazeny z vlastních zdroj� SDH-Chválkovice.Dále SDH oznámil,že vzhledem 
k organiza�ním zm�nám jsou nuceni oslavy 115.výro�í založení SDH-Chválkovice 
posunout z m�síce �ervna na  17.kv�tna 2008.Komise výše uvedenou žádost o poskytnutí 
fin.�ástky ve výši 15 tis.K� projednala a schválila – 7-0-0 

USNESENÍ: 
011/02/08 – KM� bere na v�domí  sd�lení zástupce MPO 
012/02/08 – KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/30086/2007/Jar 
013/02/08 – KM�  bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OD/4/630/2007/JK 
014/02/08 -  KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK//79/6318/2007/Van 
015/02/08 -  KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/238/2008/Jar 
016/02/08 – KM� bere na  v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP//55/236/2008/Jar 
017/02/08 – KM� bere na v�domí  p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/282/2008/Jar 
018/02/08 -  KM� bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/ŽP/55/640/2008/Jar 
019/02/08 – KM� bere na v�domí info ve v�ci o�ezání strom� u kostela a snížení živého  
                    plotu v par�íku na rohu Selské nám.x ul.Chválkovické 
020/02/08 – KM�  projednala  a  schválila poskytnutí �ástky  ve výši 15 tis.K� z rozpo�tu   
                    KM� na oslavy 115.výro�í založení SDH Chválkovice 
 
Jednání bylo ukon�eno v 19:00 hodin.  
 
P�íští jednání KM� se uskute�ní dne 5. b�ezna 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/ �lenové KM� 
2/ MmOl- OVVal- Mgr.Puha�+žádost SDH-Chválkovice 
3/ MPO – III.odd.Jeremenkova ul. 
4/ informa�ní výv�ska KM� 


