ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 10.11.2010
Přítomni:pí R.Fišerová,pí Bc.Z.Václavková,sl.I.Fišerová,p.Ing.M,.Tichý
Omluveni: p.V.Kauer,pí H.Michalcová,sl.A.Krečmerová
Hosté: zástupci MPO
Program:
• zahájení
• připomínky hostů
• seznámení s došlou korespondencí
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídila jej předsedkyně komise pí R.Fišerová
K jednotlivým bodům programu:
Připomínky k MPO:
Z důvodu vyskytující se neukázněnosti řidičů a nerespektování světelného signalizačního
zařízení na přechodu ul Pavlovické u Epavy,doporučuje komise z hlediska bezpečnosti
chodců zajistit v ranních hodinách v době cca od 7:00-8:00 přítomnost a dohled strážníka
MPO.Jde o frekventovaný přechod-směr ZŠ Pavlovičky,který v uvedené době užívají
zejména školní děti.
Seznámení s došlou korespondencí:
1/Č.j.SMOl/OPK/79/4220/2010/Van-Refas spol.s.r.o.-rozhodnutí o dodatečném povolení
zvláštního užívání místní komunikace-chodník-dlažba-havárie kanalizace Chválkovická ul 84
v době od 7.10.2010-16.10.2010-na vědomí
2/Č.j.SMOl/Maj/22/4695/2010/Výs-žádost o sdělení stanoviska k výkupu majetku do
vlastnictví SMOl- parc.č.1754/2 man.J.aZ.Čejkových.KMČ žádost projednala s tím,že k
výkupu nemá námitek-4-0-0
3/Č.j.SMOl/Maj/22/4441/2010/Š-žádost o sdělení stanoviska k výkupu majetku do
vlastnictví SMOl- parc.č.1748/4,1761/2 pí H.Pazderové.KMČ žádost projednala s tím,že k
výkupu nemá námitek-4-0-0
4/Č.j.SMOl/Maj/22/4665/2010/Sk-žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části parc.č.181/7
při ul Chválkovická 620/120A –žadatelé“Společenství pro dům“.KMČ žádost projednala
s tím,že k pronájmu nemá námitek-4-0-0
5/Č.j.SMOl/OPD/28/360/2009/Mi-žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc.č.91/5vnitroblok domů Selské nám.61,63,65-žadatelé vlastníci přilehlých bytových domů.KMČ
žádost projednala s tím,že k prodeji nemá námitek 4-0-0
6/Č.j.SMOl/Maj/22/4829/2010/Sk-žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části
parc.č.1856/3-žadatelé manž.Vinohradníkovi.KMČ žádost projednala s tím,že k pronájmu
nemá námitek 4-0-0
7/Č.j.SMOl/Maj/22/4701/2010/Výs-žádost o sdělení stanoviska k nabytí majetku do
vlastnictví SMOl parc.č.1406/1/5/6- historická alej a cyklostezka podél silnice III/4432 –úsek
Samotišky-Chválkovice žadatelé KÚOK.KMČ žádost projednala s tím,že nemá námitek 4-0-0
USNESENÍ:
068/11/10-KMČ- doporučuje dohled strážníka MPO na přechodu ul Pavlovická-Epava
069/11/10-KMČ- bere na vědomí přípis SMOl/OPK/79/4220/2010/Van
070/11/10-KMČ- projednala a doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/4695/2010/Výs
071/11/10-KMČ- projednala a doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/4441/2010/Š

072/11/10-KMČ-projednala a doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/4665/2010/Sk
073/11/10-KMČ-projednala a doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/OPD/28/360/2009/Mi
074/11/10-KMČ-projednala a doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/4829/2010/Sk
075/11/10-KMČ-projednala a doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/4701/2010/Výs

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští jednání komise se koná dne 8.12.2010 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.

