ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 9.3.2011
Přítomni:pí R.Fišerová,pí H.Michalcová,sl.I.Fišerová,p.Ing.M.Tichý,p.V.Kauer
Hosté:zástupce MPO
Program:
• zahájení
• připomínky hostů
• seznámení s došlou korespondencí
• různé
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídila jej předsedkyně pí R.Fišerová
K jednotlivým bodům programu:
Připomínky k MPO:
Zástupce MPO informuje o odstranění aut.vraků z ulice Šubova.I nadále zde pokračuje
hlídková činnost strážníků MPO
Seznámení s došlou korespondencí:
1/Č.j.SMOl/Maj/22/6506/2010/To-žádost o sdělení stanoviska k prodeji části parc.č.139/40
ul Kubatova-žadatel p.Šuba.KMČ žádost projednala s tím,že k prodeji nemá námitek 5-0-0
Různé:
 zahájení svozu bioopadu v naší lokalitě je stanoveno na 8.4.2011-pátek.Svoz bioodpadu
bude prováděn 1x za 14 dní ve vegetačním období(duben-listopad), a to vždy v sudý týden
–pátek.Svozové dny směsného komunálního odpadu jsou stanoveny na každou lichou
středu.Zájemci,kteří nejsou do projektu svozu bioodpadu zapojení a mají zájem se jej
zúčastnit,mají možnost se přihlásit na příslušném pracovišti Magistrátu města Olomoucoboru životního prostředí-dále viz Radniční listy č.2/2011
 harmonogram sběrových sobot-jaro 2011- lokalita Chválkovice proběhne 21.5.2011stanoviště roh ulice Na Zákopě x Selské nám.- příl.zápisu KMČ
 rozšíření stanoviště pro sběr použitého textilu a obuvi- v současné době probíhá umístění
nádob-u stanoviště tříděných složek-zastávky MHD v ul Kubatova a stanoviště
ul Veverkova x Na Zákopě
 oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu,domů a bytů v r.2011 v ČR je součástí info vývěsky
USNESENÍ:
07/03/11- KMČ bere na vědomí info MPO
08/03/11- KMČ projednala a doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/6506/2010/To
09/03/11- KMČ bere na vědomí info k zahájení svozu bioodpadu-lokalita Chvalkovice
010/03/11-KMČ bere na vědomí info o harmonogramu sběrových sobot-jaro 2011
011/03/11-KMČ bere na vědomí info o rozšíření stanoviště pro sběr použitého textilu a obuvi
012/03/11-KMČ bere na vědomí oznámení ČSÚ o sčítání lidu,domů a bytů-viz příloha zápisu
Jednání bylo ukončeno v 19:00hodin.
Příští jednání komise se koná dne 13.dubna 2011 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
2/MMOl-OVVaI-Mgr.Puhač
3/MPO-III.odd.

