ZÁPIS
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 14.10.2009
Přítomni: pí R.Fišerová, p.Ing.M.Tichý, p.V.Kauer, sl.I.Fišerová
Omluveni: pí Bc.Z.Václavková, sl.A.Krečmerová, pí H.Michalcová,P-ČR
Hosté: zástupci MPO, p.Mgr.J.Urban-Chválkovice
Program:
• zahájení
• připomínky hostů
• došlá korespondence
• projednání úkolů z minulého jednání
• různé
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídila jej předsedkyně komise pí Fišerová.
K jednotlivým bodů programu:
Připomínky hostů:
p.Mgr.Urban se zajímal o činnost,kompetence a statut KMČ,přičemž považuje tuto MČ
za poměrně klidnou a vcelku bezproblémovou lokalitu, a to především díky harmonickému
prostředí – zeleni a možnosti sport.vyžití.Zároveň pozitivně hodnotí práci KMČ.
Zástupce MPO informoval přítomné o pravidelných kontrolách,které strážníci v této lokalitě
provádí.
Seznámení s došlou korespondencí:
1/Č.j.SmOl/OPK/79/3761/2009/Van-pí E.Bendová-rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
místní komunikace-chodník-dlažba-bezpečnostní zábor Selské nám.67 v době od 3.9.200912.9.2009-na vědomí
2/Č.j.SmOl/OPK/79/3925/2009/Št-pí E.Bendová-rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
místní komunikace-chodník-dlažba-oprava střechy Selské nám.67 v době od 13.9.200922.9.2009-na vědomí
3/Č.j.SmOl/OPK/79/4107/2009/Št-pí D.Štefánková rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
místní komunikace-chodník-dlažba-oprava na přípojce vody Selské nám.55 v době od
5.10.2009-9.10.2009-na vědomí
4/Č.j.TSMO/ÚŘ/6592/2009-přehled činnosti v měsíci říjnu 2009-KMČ č.6-na vědomí
5/Č.j.SmOl/Maj/22/3565/2009/To-žádost o sdělení k prodeji části parc.č.174/6/+7-žadatelů
manž.Mlčochových.KMČ žádost projednala s tím,že k prodeji předmětného pozemku nemá
námitek 4-0-0
6/Č.j.SmOl/Maj/22/3641/2009/Čí-žádost o sdělení k prodeji části parc.č.174/6-žadatelů
manž.Tichých.KMČ žádost projednala s tím,že k prodeji předmětného pozemku nemá
námitek 3-0-1
7/Č.j.SmOl/Maj/22/4053/2009/Sk-žádost o sdělení k pronájmu části parc.č.1414/1-žadatelé
společnost TIP STUDIO Reklama-umístění info.orientační tabule sloužící k navigaci.KMČ
žádost projednala s tím,že k pronájmu předmětné části parcely nemá námitek 3-1-0
8/Č.j.SmOl/Maj/22/4683/2009/Ha-žádost o sdělení k prodeji části parc.č.1414/1-žadatelka
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pí K.Hájková.KMČ žádost projednala s tím,že k prodeji předmětné části pozemku nemá
námitek 4-0-0
9/Č.j.SmOl/ŽP/55/15003,15018/2009/Dr-sdělení ve věci odstranění skládky před místním
hřbitovem a úklidu za hřbitovní zdí-k projednání
Projednání úkolů z minulého jednání:
 uhynulé keře (dřišťál) při komunikace Chválkovická –před čerpací stanicí budou dle
sdělení TSMO odstraněny v období vegetačního klidu tj.zima 09/10
 dle sdělení MmOl-OŽP k posouzení rozhledových poměrů pro chodce v křižovatce na ul
Chválkovická x Selské nám.a šetření na místě samém, rozhodl orgán ochrany přírody a
krajiny nepovolit vyklučení zmíněných keřů a doporučuje pouze pravidelný ořez větví
 úklid márnice na místním hřbitově-na základě podnětu komise byl vyzván provozovatel a
správce hřbitova – HmOl k zabezpečení a úklidu tohoto objektu
 odstranění skládky před místním hřbitovem a úklidu za hřbitovní zdí-MmOl-OŽP provedl
místní šetření,které potvrdilo,že na stávajícím pozemku se nachází různé druhy odpadků a
vyzval vlastníky pozemku k jejich odstranění
Různé:
 všem přítomným členům byl předán-„Přehled činnosti TSMO na měsíc říjen 2009“
s upozorněním,že od 1.11.2009-31.3.2010 jako každoročně tato organizace zahajuje
výkon zimní údržby komunikací.Vzhledem k tomu,že nastává tzv.posezónní období
neobdrží naše komise z TSMO zmíněné informace.Upozornění-dne 28.10.2009 je svoz
odpadu zajištěn beze změny(vč.obsluhy sběrových dvorů pro občany).Samozřejmostí
zůstává operativní řešení našich požadavků
USNESENÍ:
094/010/09-KMČ bere na vědomí sdělení MPO a p.Mgr.Urbana
095/010/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/3761/2009/Van
096/010/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/3925/2009/Št
097/010/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/4107/2009/Št
098/010/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/ÚŘ/6592/2009 a info o změně
harmonogramu a výkonu zimní údržby
099/010/09-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/3565/2009/To
100/010/09-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/3641/2009/Čí
101/010/09-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/4053/2009/Sk
102/010/09-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/4683/2009/Ha
103/010/09-KMČ projednala a bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OŽP/55/15003,15018/09/Dr
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští jednání KMČ se koná dne 11.11. 2009 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. Maxima
Gorkého 39.
Komise městské části č.6
Olomouc-Chválkovice
předsedkyně R.Fišerová
Rozdělovník:
1/členové KMČ
2/MmOl-OVVal-Mgr.Puhač
3/MPO-III.- odd.Jeremenkova ul
4/informační vitríny KMČ 2x
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