
                                         ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 20.6.2012 
 
Přítomni: Vladimír Kauer, Růžena Fišerová, PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková, Helena 
Michalcová. 
Hosté: paní Hřivnová; strážník MPO pí Prokešová.  
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer. 
 
Program: 
1. zahájení 
2. kontrola zápisu   
3. informace k distribuci Chválkovického hlasatele 
4. zábory veřejného prostranství 
5. žádost obyvatel ulice Šubova 
6. 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 z fondu drobných oprav.   
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.  
Komise bere na vědomí trvání bodu  6 ze zápisu KMČ ze dne 9.5.2012 - komise požaduje 
umístit informační značku o odbočovacím pruhu na křižovatku při výjezdu ze Selského 
náměstí na ulici Chválkovickou ve směru z Kopečka. 
 
Ad 3) Distribuce Chválkovického hlasatele bude probíhat přes členy komise, každý člen 
obdržel od předsedy určitý počet výtisků. 
 
Ad 4) Předseda komise informoval přítomné o doručených povolených záborech veřejného 
prostranství v MČ Chválkovic.  
 
Ad 5) Host paní Hřivnová informovala členy komise o snaze obyvatel - rodičů malých dětí 
opravit si svépomocí dětské hřiště v lokalitě Šubova, Na Trávníku a Švabinského. Svépomocí 
provedli navezení písku do pískoviště  a částečné opravy zařízení. Na základě jednání 
s pracovnicí odboru koncepce a rozvoje ing. Šťepánkovou bylo hřiště jako nevyhovující 
zrušeno, stávající herní zařízení odvezeno. Do konce měsíce září zůstane pouze pískoviště. 
Obyvatelé by rádi sepsali žádost o revitalizaci hřiště v kategorii 0 až 6 roků. Po sepsání 
žádosti ji doručí na KMČ.  



 
Ad 6) Komise žádá o posílení hlídkové služby Městské policie při rušení nočního klidu na 
Selském náměstí v baru Maxim a dále o kontrolu cyklistů pohybujících se na kolech na 
chodníku mezi cyklostezkou ulice Švabinského a Na Rybníčku kolem baru U Zubra (viz 
vyznačená mapka).  
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 12.září  2012 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. 
Maxima Gorkého 39, Olomouc. 
 
 
Předseda: Vladimír Kauer     Zapsal: PhDr. Bohumil Šíp 
 
 
 
Rozdělovník: 
1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač 
2) MPO - III.odd. 
 
 
 
 

 


