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ZÁPIS 
z jednání komise m�stské �ásti �. 6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 7.1.2009 
 
 
P�ítomni: pí R.Fišerová, sl.A.Kre�merová, p.J.Soural, sl.I.Fišerová, Ing.M.Tichý,   
               pí Bc.Václavková, pí H.Michalcová, 
Nep�ítomni:P-�R,p.V.Kauer 
Omluveni: p.Z.Skácel,  
Hosté: hlídka MPO,manž.Lakosilovi-ul Na Zákop� 
 
Program: 

• zahájení 
• zpráva o �innosti  MPO 
• p�ipomínky host� 
• 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: 
a) podn�t s upozorn�ním na poškozenou výv�sku komise-stanovišt� Selské nám.s žádostí o 
možný zvýšený dohled v této lokalit�,zejména ve ve�erních a no�ních hodinách 
b) žádost o odstran�ní vraku mot.vozidla z ul Na Zákop�.Dle vyjád�ení p�ítomných zástupc� 
MPO zmín�né odstavené vozidlo je již ozna�eno s upozorn�ním pro majitele    
P�ipomínky host�:     
manž.Lakosilovi dopl�ují  svoji p�edchozí žádost z 3.12.08 o obnovení-vybudování kapli�ky 
„Boží Muka“ v ul Na Zákop� o petici v�etn� p�íloh(vyjád�ení KM� z 10.2. a 15.10.2004 a 
vyjád�ení SmOl-Maj-EM-OPP/8127/2004/Slez z 8.11.2004).Komise postupuje zmín�né 
doklady v�etn� doporu�ení k realizaci této akce  MmOl-OVVaI k dalšímu �ízení 
Seznámení s došlou korespondencí:  
1/�.j.SmOl/OPK/79/5644/2008/Urb-SEKNE spol.s.r.o.-rozhodnutí o povolení úplné 
uzavírky místní komunikace k�ižovatka ul Šubova x Kubatova – realizace 
stavby“Rekonstrukce stoky EX ul Šubova“ v dob� od 1.12.2008-12.12.2008-na v�domí 
2/�.j.SmOl/OPK/79/5646/2008/Van-SEKNE spol.s.r.o.-rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání místní komunikace ul Šubova x Kubatova-„Rekonstrukce stoky EX  ul Šubova“ 
v dob� od 1.12-2008-12.12.2008 – na v�domí 
3/ SmOl/Maj/22/6871/2008/Sk-žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu �ásti pozemku parc.�. 
91/5-žadatelé manž.Paná�kovi.KM� žádost projednala s tím,že nemá námitek a p�edm�tný 
pozemek doporu�uje k pronájmu 7-0-0 
Projednání úkol� z minulého jednání: 
� v souladu s p�edchozím zápisem byla žádost o obnovení kapli�ky“Boží Muka“ ul Na 

Zákop� postoupena k odbornému posouzení p�íslušnému odboru MmOl 
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R�zné: 
� k 31.12.2008 ukon�ila své �lenství v komisi sl.A.Šafranová,která mj. zastávala v KM� 

funkci tajemnice.Z p�edpokladu  náro�nosti dané funkce a �asové tísn�  p�ítomných 
�len�,z�stává tato pozice prozatím neobsazena.Po�ízením zápisu z jednání  byla pov��ena 
p�edsedkyn� komise 

� p�edsedkyn� informovala p�ítomné o setkání p�edsed� KM� s p�estaviteli m�sta,vedením 
TSMO,DPO a MPO,které se uskute�nilo dne 9.12.2008 v zasedacím sále SMO-Hynaisova 
ul 

� p.Soural- v souladu s plánem inv.akcí KM�  pro r.2009 p�ipomíná  realizaci akce-viz 
zmín�ný plán reg.�.1204/07-„Rekonstrukce Selského nám“ 

� pí Bc.Václavková-osv�tlený p�echod pro chodce na ul Chválkovická x Na Luhu 
doporu�uje doplnit o zna�ku “p�echod pro chodce“ 

USNESENÍ: 
01/01/09-KM�- bere na v�domí zprávu o �innosti MPO 
02/01/09-KM�- bere na v�domí p�ipomínky host� a  postupuje petici o obnovení kapli�ky 
              „Boží Muka“ ul Na Zákop� MmOl a  doporu�uje akci k realizaci 
03/01/09-KM�- bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/5644/2008/Urb 
04/01/09-KM�- bere na v�domí p�ípis �.j.SmOl/OPK/79/5646/2008/Van 
05/01/09-KM�-doporu�uje vyhov�t  žádosti �.j.SmOl/Maj/22/6871/2008/Sk 
06/01/09-KM�-bere na v�domí sd�lení o ukon�ení �lenství sl.A.Šafranové v KM�    
                          a pov��uje p�edsedkyni po�ízením zápisu  
07/01/09-KM�-bere na v�domí zprávu p�edsedkyn� ze setkání p�edsed� KM� 
08/01/09-KM�-bere na v�domí p�ipomínku k realizaci akce IP-viz výše 
09/01/09-KM�-bere na v�domí p�ipomínku ve v�ci p�echodu pro chodce-viz výše 
                           
 
 
Jednání bylo ukon�eno v 19:15 hodin. 
 
P�íští jednání KM� se koná dne 4.2.2009 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovi�ky, ul. Maxima 
Gorkého 39. 
     
     
Zpracovala:R. Fišerová 
 
 
 
                                                                                             Komise m�stské �ásti �.6 
                                                                                                Olomouc-Chválkovice 
                                                                                               p�edsedkyn� R.Fišerová 
 
 
 
Rozd�lovník: 
1/ �lenové KM� 
2/ MmOl- OVVal- Mgr.Puha� 
3/ MPO-III.odd.Jeremnkova ul 
4/ informa�ní vitríny KM�-2x 
 


