
                                         ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 11.5.2011 
 
Přítomni:pí R.Fišerová,pí H.Michalcová,p.V.Kauer,p.B.Šíp,pí. P.Trhlíková 
Hosté:zástupce MPO 
Omluveni: Ing. M.Tichý 
Nepřítomni: Jiří Švestka 
 
Program: 
*zahájení 
*připomínky hostů 
*seznámení s došlou korespondencí 
*různé 
 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda p. Kauer 
K jednotlivým bodům programu: 
Připomínky k MPO: 
Zástupce informuje o hlídkové činnosti MPO v lokalitě Chválkovice. 
 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/Č.j.SMOl/OPK/79/1438/2011/Nan-povolení k zvláštnímu užívání komunikace v ulici 
Skopalíkova 339/61 
2/Č.j.SMOl/OPK/79/1088/2011/Van – povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace 
v ulici Chválkovická 142/84 
3/Č.j.SMOl/Maj/22/232/2011/Čí – sdělení stanoviska k pronájmu nebo prodeji  
část parc. č. 1413/7 plocha o výměře 20m2 v k.ú. Chválkovice 
část parc. č. 1413/7 plocha o výměře 250m2 
část parc. č. 144 plocha o výměře 33m2 
část parc. č. 150/1 plocha o výměře 188m2 
část parc. č. 150/4 plocha o výměře 357m2 
část parc. č. 150/5 plocha o výměře 150m2 
část parc. č. 150/19 plocha o výměře 7m2 
část parc. č. 1399 plocha o výměře 118m2 vše v k.ú. Chválkovice 
žadatel Ředitelstvi dálnic a silnic. 
Komise se usnesla pro pronájem 5-0-0 
 
Různé: 
*předseda p. Kauer přivítal nové členy a seznámil je s prací komise. 
*komise jednohlasně odsouhlasila návrh na zvolení místopředsedy a tím se stala pí. Růžena 
Fišerová. 
*členové komise vyslovili žádost o znovu zahájení jednání se správou Olomouckých hřbitovů 
ohledně havarijního stavu Chválkovického hřbitova a to hlavně v případě zadní branky ,kde 
hrozí riziko zranění osob ,které hřbitov navštěvují.Dále se členové shodli na nutnosti opravy 
hřbitovní zídky. 
 
 
 



 
USNESENÍ: 
13/05/11- KMČ bere na vědomí info MPO 
14/05/11- KMČ projednala a doporučuje pronájem pozemků v žádosti                     
Č.j.SMOl/Maj/22/232/2011/Čí  
15/05/11- KMČ bere na vědomí Č.j.SMOl/OPK/79/1438/2011/Nan 
16/05/11-KMČ bere na vědomí Č.j.SMOl/OPK/79/1088/2011/Van 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:00hodin. 
Příští jednání komise se koná dne 8.dubna 2011 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,ul.Maxima 
Gorkého 39,Olomouc. 
Komise městské části č.6 
Olomouc-Chválkovice 
Předseda: V.Kauer 
Rozdělovník: 
1/členové 
2/MMOl-OVVaI-Mgr.Puhač 
3/MPO-III.odd. 


