ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 21.3.2012
Přítomni: Vladimír Kauer, Růžena Fišerová, PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková, Helena
Michalcová
Nepřítomni: ing. Miroslav Tichý
Hosté: strážník MPO
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer.
Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu
3. upozornění na nepořádek
4. postřik proti komárům
5. různé

K jednotlivým bodům programu:
Ad 2) Komise bere na vědomí trvání bodu 5 ze zápisu KMČ ze dne 21.9.2011, týkající se
dořešení kryté zastávky MHD Na Rohu, umístění odpadkového koše pro psí exkrementy
v parčíku u zastávky Na Rohu a pořízení lavičky ke kostelu.
Komise bere na vědomí trvání bodu 4 ze zápisu KMČ ze dne 9.11.2011 - žádost o
přemístění kontejneru na textil v ulici Na Zákopě, který brání výhledu na křižovatce s ulicí
Železniční. Komise doporučuje přemístění kontejneru více k chodníku, aby nebránil ve
výhledu.
Komise bere na vědomí trvání bodu 5 ze zápisu KMČ ze dne 11.1.2012 - Urgence
požadavku komise k vyjádření OŽP ze dne 14.9.2011.
Komise bere na vědomí trvání bodu 4 ze zápisu KMČ ze dne 8.2.2012 - žádost o umístění
košů na psí exkrementy v počtu 2 kusů na ulici Železniční a 1 kusu do parčíku Selského
náměstí u zastávky Na rohu ve směru Kopeček.
Ad 3) Na jednání komise se dostavila paní Irena Kellnerová z ulice Na Zákopě, která
upozornila na veřejný nepořádek a zhoršující se situaci na rampě a příjezdové komunikaci
u bývalé samoobsluhy dnes uzavřené prodejny mezi ulicemi Chválkovická a Na Zákopě.
K neoplocenému areálu začínají občané shromažďovat a navážet odpad, mezi kterým se
vyskytují i bezdomovci. Předseda komise požádal o prošetření situace přítomného strážníka
MPO.
Ad 4) Komise souhlasí s návrhem KMČ Černovír, Pavlovičky a Týneček připojit se
k částečné úhradě postřiku proti komárům, který by realizovala spol RATEX v.o.s. v ceně cca
45000 Kč. Po vyčíslení přesné ceny by se rozpočítala poměrná část na jednotl. komise.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Ad 5) Komise souhlasí s pronájmem 3558m² pozemku ZD Bohuňovice na základě žádosti
o sdělení stanoviska č. j. SMOl/Maj/22/3082/2012/Sk. Hlasování: 5 – 0 – 0.

Komise navrhuje obnovu nátěrů veřejného osvětlení v ulicích Chodská, Skopalíkova,
Kubátova.
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.
Příští jednání komise se uskuteční dne 11.dubna 2012 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul.
Maxima Gorkého 39, Olomouc.
Zapsal: PhDr. Bohumil Šíp
Předseda: Vladimír Kauer

Rozdělovník:
1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač
2) MPO - III.odd.

