ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 9.6.2010
Přítomni: pí R.Fišerová, pí Bc.Z.Václavková, sl.I.Fišerová,pí H.Michalcová
Omluveni: sl.A.Krečmerová, p.Ing.M.Tichý, p.V.Kauer
Hosté: zástupce MPO,p.Bernard Šafařík ml.- starosta SDH-Chválkovice
Program:
• zahájení
• připomínky hostů
• 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 hostů:
Vyjádření MPO- pokračuje šetření nezajištěných objektů studní podél vlakové tratě směr
Šternberk-především zjištění majitele těchto objektů
p.Šafařík-SDH-Chválkovice-podnět k údržbě stromů lemujících úzkou přístupovou
komunikaci k místnímu hřbitovu určenou pro pěší.Po uplynulém zimním období jsou některé
stromy ve špatném stavu.Z důvodu bezpečnosti doporučuje suché a narušené větve stromů
odstranit a stromy celkově upravit
Seznámení s došlou korespondencí:
1/Č.j.SMOl/Maj/22/6550/2006/Ru/To- zpětné vyjádření k odprodeji pozemku parc.č.1998na vědomí
2/Č.j.SMOl/Maj/22/2064/2010/Čí-žádost o sdělení stanoviska k pronájmu,prodeji části
parc.č.1487/2 při ul Na Luhu žadatel p. Hartman.KMČ žádost projednala s tím,že žádosti
nedoporučuje vyhovět 4-0-0
3/Č.j.SMOl/OPK/79/1684/2010/Van-fi.:Helia Trade spol.s.r.o.,Olomouc-rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání místní komunikace-parkoviště u cyklostezky ChválkovickáČernovír-reklamní akce-umístění stanu pro půjčovánu bruslí v době od 8.5.-9.5.2010 + 29.5.29.5.2010-na vědomí
4/Č.j.TSMO/3112/2010-přehled činnosti červen 2010-KMČ č.6 – na vědomí
5/Č.j.SMOl/OKR/19/3129/2008/Ga-oznámení o projednávání konceptu Územního plánu
Olomouce – k projednání
6/Č.j.SMOl/OPK/79/2014/2010/Van-fi.:Helia Trade spol.s.r.o.,Olomouc-rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání místní komunikace-parkoviště u cyklostezky-ChválkovickáČernovír-reklamní akce-umístění stanu pro půjčování bruslí v době od 3.7.-4.7.,17.7.201018.7.2010,31.7.-1.8.2010,21.8.2010-22.8.2010-na vědomí
7/Č.j.SMOl/OPK/79/2057/2010/Van-rozhodnutí o dodatečném povolení zvláštního užívání
místní komunikace ul Na Trávníku 9-chodník-dlažba-havárie vod.řadu v době od
18.5.2010-27.5.2010 – na vědomí
Projednání úkolů z minulého jednání :
Kaplička při ul. Švabinského – na výzvu komise byly provedeny rekl.stav.práce,spojené
s opravou narušeného stavu omítky jmenované kapličky
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Různé:
 všem přítomným členům byl předán „Přehled činnosti TSMO na měsíc červen 2010“
 přerušení schůzovní činnosti-komise schválila přerušení schůzovní činnosti pro měsíce
červenec-srpen 2010 a současně pověřila předsedkyni k pokračování činnosti v uvedeném
období.Další jednání se uskuteční dne 8.9.2010
 oznámení o projednávání konceptu Územního plánu Olomouc včetně vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území. K veřejnému nahlédnutí je tento dokument od 1.6.201030.7.2010 v předsálí velkého zasedacího sálu MMOl-Hynaisova 10,Olomouc.Zde mají
občané k dispozici formuláře pro podávání námitek a připomínek ke konceptu ÚP.
Rovněž je tento k dispozici v elektronické podobě na speciální webové stránce
www.olomouc.eu/uzemni-planovani.Dále také viz „Radniční listy“ č.5/2010 + podrobná
příloha.

USNESENÍ:
037/06/10-KMČ-bere na vědomí vyjádření MPO
038/06/10-KMČ-doporučuje jednat ve věci podnětu starosty SDH-Chválkovice-viz výše
039/06/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/Maj/22/6550/2006/Ru/To
040/06/10-KMČ-nedoporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/2064/2010/Čí
041/06/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/OPK/79/1684/2010/Van
042/06/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/3112/2010
043/06/10-KMČ projednala přípis Č.j.SMOl/OKR/19/3129/2008/Ga
044/06/10-KMČ bere na vědomí Č.j.SMOl/OPK/79/2014/2010/Van
045/06/10-KMČ bere na vědomí Č.j.SMOl/OPK/79/2057/2010/Van
046/06/10-KMČ bere na vědomí info o provedení opravy kapličky při ul Švabinského
047/06/10-KMČ schvaluje přerušení jednání KMČ na měsíc červenec a srpen/10 a pověřuje
předsedkyni v pokračování činnosti v uvedeném období

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští jednání komise se koná dne 8.9.2010 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.
4/informační vitrína KMČ 2x
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