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ZÁPIS 
z mimořádného jednání komise městské části č.6 Olomouc-

Chválkovice  konané dne 10.2.2009 
 
 
Přítomni: pí R.Fišerová, sl.A.Krečmerová, sl.I.Fišerová, Ing.M.Tichý, pí Bc.Václavková, 
                pí H.Michalcová, p.V.Kauer 
Omluveni: p. Z. Skácel 
Program: 

• zahájení 
• došlá korespondence 
• různé 

 
 
Jednání bylo zahájeno v 17:00 hodin  a řídila jej předsedkyně komise pí Fišerová. 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/Č.j.SmOl/Maj/22/5512/2008/Sk-žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části parc.č. 
139/34 při ul.Na Trávníku-žadatel p.J.Hanus.KMČ žádost projednala s tím,že nemá námitek 
a předmětný pozemek doporučuje k pronájmu 7-0-0 
2/Č.j.SmOl/ŽP/55/491/2009/Jar-p.Rostislav Fridrich-dohoda o povolení veřejného 
prostranství-umístění reklamní tabule typu „A“-ul Chválkovická 45 v době od 1.1.2009-
31.12.2009 – na vědomí 
3/Č.j.SmOl/ŽP/55/241/2009/Jar-fi.:Topolský+Hejduk-dohoda o povolení zvláštního užívání 
veřejného prostranství –umístění reklamní tabule ul Chválkovická 96/86 v době od 1.1.2009-
31.12.2009 – na vědomí 
4/Č.j.SmOl/ŽP/55/524/2009/Jar-pí Vladimíra Gengelová-hotel „Hanácký dvůr“- dohoda o 
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství-umístění reklamní tabule typu „A“ ul 
Chválkovická 108 v době od 1.2.2009-31.12.2009 – na vědomí 
5/Č.j.SmOl/ŽP/55/523/2009/Jar-pí Vladimíra Gengelová-hotel „Hanácký dvůr“-dohoda o 
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství-umístění reklamní tabule typu „A“ ul 
Selské nám.56 v době od 1.2.2009-31.12.2009-na vědomí 
Různé: 
� vzhledem k tomu,že řádné jednání komise stanovené na 4.2.09 se nemohlo  uskutečnit  

z důvodu omluvy nadpoloviční většiny členů ,bylo nutno operativně v co možná 
nejkratším náhradním termínu  projednat stanovené body komise 

� k 4.2.2009 ukončil své členství v komisi p.J.Soural,který byl pověřen spoluprací s komisí 
pro občanské záležitosti.Touto funkcí byl pověřen p.V.Kauer 7-0-0 

� v týdnu od 26.1.-30.1.09 bylo provedeno TSMO ruční vyčištění všech  zelených ploch od 
odpadků v celé lokalitě Chválkovice 

� poškozená vývěska komise - na Selském nám.je v současné době mimo provoz.Její nové 
osazení na stávající plochu se předpokládá během jarního období 

� pí Michalcová- návrh  změny termínů  jednání komise na r.2009.Současné termíny jsou 
pro ni nepřijatelné  a nemůže zaručit svoji účast na jednáních  komise.Komise návrh 
projednala  a stanovila nové termíny jednání, a to na každou druhou středu v měsíci-7-0-0  
Nové termíny jednání komise: 11.3.,8.4.,13.5.,10.6.,8.7.,12.8.,9.9.,14.10.,11.11.,9.12. 
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USNESENÍ: 
010/02/09-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/5512/2008/Sk 
011/02/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/491/2009/Jar 
012/02/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/241/2009/Jar 
013/02/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/524/2009/Jar 
014/02/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/523/2009/Jar 
015/02/09-KMČ bere na vědomí omluvu členů komise z 4.2.2009 
016/02/09-KMČ bere na vědomí info o ukončení členství p.J.Sourala v komisi a současně 
                  pověřuje p.V.Kauera spoluprací s komisí pro občanské záležitosti 
017/02/09-KMČ bere na vědomí info o vyčištění zel.ploch v lokalitě Chvalkovice 
018/02/09-KMČ bere na vědomí info týkající se vývěsky komise-Selské nám. 
019/02/09-KMČ souhlasí s návrhem pí Michalcové ve věci změny termínů jednání komise  
                  a schvaluje nové termíny pro r.2009   
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 
 
Příští jednání KMČ se koná dne 11.3.2009 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. Maxima 
Gorkého 39.  
 
 
Zpracovala: R. Fišerová 
 
                                                                                                  Komise městské části č.6 
                                                                                                     Olomouc-Chválkovice 
                                                                                                      předsedkyně R.Fišerová 
 
 
Rozdělovník: 
1/ Členové KMČ 
2/ MmOl- OVVal- Mgr. Puhač 
3/ MPO-III. odd. Jaremenkova 
4/ informační vitrína KMČ 
 
 
 
 
 


