ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 12.5.2010
Přítomni: pí R.Fišerová, p.V.Kauer, pí Bc.Z.Václavková, sl.I.Fišerová, pí H.Michalcová,
p.Ing.M.Tichý
Omluveni: sl.A.Krečmerová
Hosté: zástupce MPO
Program:
• zahájení
• připomínky k MPO
• seznámení s došlou korespondencí
• projednání úkolů z minulého jednání
• různé
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídila jej předsedkyně komise pí R. Fišerová
K jednotlivým bodům programu:
Připomínky k MPO:
MPO provedla místní šetření podnětu komise,který se týká objektů nezajištěných studní
podél vlakové tratě směr Šternberk.V současné době je pořízena fotodokumentace a
pokračuje přesná identifikace zmíněných míst
Seznámení s došlou korespondencí:
1/Č.j.SMOl/ŽP/55/5541/2010/Jar-pí Vladimíra Gengelová-hotel „Hanácký dvůr“-dohoda o
povolení zvláštního užívání veřejného prostranství-umístění reklamní tabule typu „A“ – 2 ks
Selské nám.56,Chválkovická 108 v době od 1.4.2010-31.12.2010 - na vědomí
2/Č.j.SMOl/ŽP/55/6226/2010/Jar-fi.:Vetmedical s.r.o.Selské nám.65-dohoda o povolení
zvláštního užívání veřejného prostranství-umístění reklamní tabule typu „A“ – 2 ks
Selské nám.,ul Kubatova v době od 1.5.2010-31.12.2010 – na vědomí
3/Č.j.SMOl/ŽP/55/5804/2010/Jar-RWE distribuční služby, s.r.o.-dohoda o povolení
zvláštního užívání veřejného prostranství-odstranění havárie na plynovodu Chválkovická 194
v době od 9.4.2010-18.4.2010-na vědomí
4/Č.j.SMOl/OPK/79/1169/2010/Van-fi.:Moravská vodárenská,a.s.Olomouc-rozhodnutí o
dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace Chválkovická 67-chodník-dlažba
havárie vod.řadu v době od 26.3.2010-4.4.2010 – na vědomí
5/Č.j.SMOl/OPK/79/1562/2010/Van—fi.:Moravská vodárenská,a.s.Olomouc-rozhodnutí o
dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace Chválkovická 190 -vozovkahavárie vod.řadu v době od 20.4.2010-29.4.2010 – na vědomí
6/Č.j.TSMO/2431/2010-přehled činnosti květen 2010-KMČ č.6- na vědomí
7/Č.j.SMOl/Maj/22/2066/2010/Výs-žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc.č.139/39při ul Šubova žadatelka pí Látalová.KMČ žádost projednala s tím,že nemá námitek 6-0-0
Projednání úkolů z minulého jednání:
 ve věci porušeného stavu omítky kapličky při ul Švabinského vyzvala komise MMOlodbor majetkoprávní k zajištění nápravy,který ihned jednal s firmou provádějící opravu a
do 31.5.2010 přislíbil sjednání nápravy.
Z vyjádření příslušného odboru vyplývá,že práce na objektu byly provedeny za dozoru a
s použitím materiálů,které vyžadoval Památkový ústav.Vlivem zimního počasí a
promrznutí vápenného zdiva tento materiál opadal.V tomto případě bude nutno i přes
nesouhlas PÚ provést trvanlivější-cementovou omítku

 komise požádala Hřbitovy města Olomouce o pravidelný vývoz kontejneru za zdí
místního hřbitova.Dle ubezpečení ředitele HmO je kontejnerům věnována stálá
pozornost,ale bohužel zde dochází k zneužití těchto kontejnerů k uložení velkého objemu
nehřbitovního odpadu
 úklid odpadků okolo nově vzniklého parkoviště in-line dráhy,které zajišťují TSMO a.s. je
realizován formou vývozu odpadkových košů 2x týdně a úklid minimálně 1x týdně.V
nejbližší době dojde k rozšíření úklidu taktéž na 2x týdně
 MMOl-OŽP k podnětu komise ve věci pravidelné údržby-ořezu stávající lipové aleje na
Selském nám.sděluje,že tato Historická alej je průběžně kontrolována v rámci
pravidelných terénních šetření vegetace.Následně je u lip uložen potřebný zákrok
s odpovídající mírou ořezu k aktuálnímu stavu dřeviny.V případě nutného kácení je
zařazena do stejné lokality výsadba nového stromu tak,aby nedošlo k poškození celého
komplexu označovaného jako Historická alej,která je památkově chráněná.I nadále bude
prováděna průběžná vizuální kontrola spolu s pracovníky TSMO a.s. a cílená kontrola
stromů dle konkrétních požadavků veřejnosti
Různé:
 seznámení s „Přehledem činnosti TSMO na květen 2010“ a upozornění na sběrovou
sobotu,která se v naší lokalitě uskuteční dne 15.5.2010-stanoviště roh Selské nám x ul Na
Zákopě
USNESENÍ:
028/05/10-KMČ-bere na vědomí info MPO
029/05/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/ŽP/55/5541/2010/Jar
030/05/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/ŽP/55/6226/2010/Jar
031/05/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/ŽP/55/5804/2010/Jar
032/05/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/OPK/79/1169/2010/Van
033/05/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/OPK/79/1562/2010/Van
034/05/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/2431/2010
035/05/10-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/2066/2010/Výs
036/05/10-KMČ bere na vědomí info o projednání úkolů z předchozího jednání komise

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští jednání komise se koná dne 9.6.2010 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,ul.Maxima
Gorkého 39,Olomouc
Komise městské části č.6
Olomouc-Chválkovice
Předsedkyně R.Fišerová
Rozdělovník:
1/členové komise
2/MMOl-OVVaI-Mgr.Puhač
3/MPO-III.odd.Jeremenkova
4/informační vitrína KMČ 2x

