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                                                             ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                            konané dne 8.9.2010 
 
Přítomni:pí R.Fišerová,pí Bc.Z.Václavková,sl.I.Fišerová,p.Ing.M.Tichý 
Omluveni:sl.A.Krečmerová,pí H.Michalcová,p.V.Kauer 
Hosté:zástupce MPO 
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 
Připomínky hostů: 
Vyjádření MPO-připomínka KMČ  ve věci nezajištěných objektů studní podél vlakové tratě směr 
Šternberk byla předána k dalšímu řízení  na „Drážní úřad“,pobočka Olomouc.I nadále bude MPO 
celou záležitost monitorovat. 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/Č.j.SMOl/OPK/79/2125/2010/Van-Moravská vodárenská,a.s.-rozhodnutí o dodatečném 
povolení zvláštního užívání místní komunikace-chodník dlažba-havárie IS-Šubova ul 9 v době od 
21.5.2010-30.5.2010-na vědomí 
2/Č.j.SMOl/Maj/22/2716/2010/Sk-žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části parc.č.1413/5 při 
ul Chválkovické-žadatelé manž.Hyrákovi.KMČ žádost projednala s tím,že žádosti nedoporučuje 
vyhovět 1-5-1 
3/Č.j.SMOl/OPK/79/2231/2010/Van-Moravská vodárenská,a.s.-rozhodnutí dodatečném povolení 
zvláštního užívání místní komunikace-chodník-dlažba-havárie vod.řadu-Selské nám.46 v době od 
27.5.2010-5.6.2010-na vědomí 
4/Č.j.SMOl/OPK/79/2328/2010/Van-Moravská vodárenská,a.s.-rozhodnutí o dodatečném 
povolení zvláštního užívání místní komunikace-vozovka-asfalt-havárie vod.řadu- ul Švabinského x 
Pastoušky v době od 1.6.2010 – 10.6.2010-na vědomí 
5/Č.j.SMOl/ŽP/55/9117/2010/Jar- pí Marie Pohorelská-dohoda o povolení zvláštního užívání  
veřejného prostranství-umístění reklamní tabule-Chválkovická ul 43 v době od 9.6.2010-
31.12.2010 – na vědomí 
6/Č.j.TSMO/3832/2010-přehled činnosti červenec 2010-KMČ č.6 – na vědomí 
7/Č.j.SMOl/OPK/79/2961/2010/Van-p.Stanislav Melka-rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání místní komunikace- umístění kontejneru pro odvoz rumiska-ul Kubatova 3 v době 
22.7.2010,28.7.2010-29.7.2010 – na vědomí 
8/Č.j.SMOl/OPK/79/2647/2010/Nan-RWE distribuční služby,s.r.o.- rozhodnutí o dodatečném 
povolení zvláštního užívání  místní komunikace-chodník-havárie-odstranění 
úniku plynu-ul Chválkovická 51 v době od 22.6.2010-1.7.2010-na vědomí 
9/Č.j.SMOl/OPK/79/2737/2010/Van - Moravská vodárenská,a.s.-rozhodnutí o dodatečném 
povolení zvláštního užívání místní komunikace-chodník-dlažba-havárie vod.řadu Selské nám.70 
v době od 22.6.2010-1.7.2010 – na vědomí 
10/Č.j.SMOl/OI/13/I/2010/Zj -návrh inv.akcí pro r.2011- k projednání 
11/Č.j.TSMO/4324/2010-přehled činnosti srpen 2010- KMČ č.6 – na vědomí+ informace o 
službách a novinkách v nakládání s odpady- zveřejněno prostřednictvím info tabulí místní komise- 
na vědomí 
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12/Č.j.SMOl/Maj/22/2066/2010/Výs-žádost o sdělení stanoviska k prodeji části parc.č.139/2 
při ul Šubova-žadatelka-pí Látalová.KMČ žádost projednala s tím,že k prodeji nemá námitek 
4-0-0 
13/Č.j.TSMO/5022/2010-přehled činnosti září 2010-KMČ č.6 – na vědomí 
14/Č.j.SMOl/OVVaI/2010-harmonogram sběrových sobot-podzim 2010.V lokalitě Chválkovice 
proběhne sběrová sobota dne 6.listopadu-stanoviště roh Selského nám.x ul Kubatova- na vědomí                                                                              
Projednání úkolů z minulého jednání:              
� požadavek KMČ,který se týká ořezu stromů lemujících úzkou přístupovou komunikaci 

k místnímu hřbitovu určenou pro pěší bylo provedeno MMOl-OŽP dne 5.8.2010 místní 
šetření.Nejpozději do konce měsíce října 2010 provedou pracovníci TSMO a.s.-střediska zeleně 
ořez suchých a nemocných větví všem stromům 

Různé: 
� všem přítomným členům byl předán“Přehled činnosti TSMO na měsíc září 2010“včetně 

harmonogramu podzimních sběrových sobot - v době státního svátku 28.9.2010 jsou sběrové 
dvory pro občany  v  Hodolanech a  Neředíně uzavřeny 

� plán  investičních akcí na r.2011-komise projednala a vyhodnotila stávající seznam akcí 
s tím,že z plánu vyřadila již realizovanou akci-rekonstrukce kapličky při ul Švabinského. 
Současně komise rozhodla o převedení všech dosud nerealizovaných akcí na příští rok 

USNESENÍ: 
048/09/10-KMČ-bere na vědomí vyjádření zást.MPO 
049/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/OPK/79/2125/2010/Van 
050/09/10-KMČ-projednala a nedoporučuje vyhovět žádosti  Č.j.SMOl/Maj/22/2716/2010/Sk 
051/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/OPK/79/2231/2010/Van 
052/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č,j,SMOl/OPK/79/2328/2010/Van 
053/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/ŽP/55/9117/2010/Jar 
054/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/3832/2010 
055/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/OPK/79/2961/2010/Van 
056/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/OPK/79/2647/2010/Nan 
057/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/OPK/79/2737/2010/Van 
058/09/10-KMČ-projednala a schválila přípis Č.j.SMOl/OI/13/I/2010/Zj 
059/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/4324/2010 
060/09/10-KMČ-projednala a doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/2066/2010/Výs 
061/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/5022/2010 
062/09/10-KMČ-bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/OVVaI/2010-harmonogram sběrových sobot-
podzim/2010 
063/09/10-KMČ-bere na vědomí sdělení MMOl-OŽP ve věci ořezu stromů 
064/09/10-KMČ-projednala a odsouhlasila  plán investičních akcí pro r.2011 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin 
Příští jednání komise se koná dne 13.10.2010 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 


