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                                             ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 10.4.2013 
 
Přítomni: Vladimír Kauer,  Růžena Fišerová,Ing. Miroslav Tichý, Helena Michalcová. 
Omluveni: PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková 
  
 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer. 
 
Program: 
1. zahájení 
2. kontrola zápisu   
4. žádost o stanovisko k pronájmu 
5. harmonogram prací TSMO 
6. diskuze  
 
K jednotlivým bodům programu: 
Ad 2) Komise bere na vědomí trvání bodu 5 ze zápisu KMČ ze dne 21.9.2011, týkající se   
umístění odpadkového koše na 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  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. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  4 ze zápisu KMČ ze dne 12.9.2012 - komise 
požaduje obnovení vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce na křižovatce 
Chválkovická – Selské náměstí. 
Komise bere na vědomí trvání bodu 2 ze zápisu KMČ ze dne 14.11.2012, týkající se  
provedení úklidu chodníku (seškrabání prorůstající trávy a mechu) a parčíku na Selském 
náměstí u zastávky Na rohu ve směru na Kopeček.  
  
 
Ad 3) Předseda komise seznámil přítomné členy se schváleným harmonogramem vydání 
dalších čísel Chválkovického hlasatele v termínech duben a prosinec 2013. A bylo přesněji 
specifikováno co bude dubnovém vydání.  
 
 
Ad 4) Komise byla seznámena s žádostí o sdělení stanoviska k pronájmu pro společnost 
Inzertní agentura Profit s.r.o. č. j. SMOl/Maj-EM/40/2004/Sk na pozemku parc. č. 
1420/13 o výměře 4 m².  
Komise souhlasí s pronájmem pozemku.  Pro 4, proti 0. 
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Ad 5) Předseda komise seznámil přítomné členy s přehledem prací TSMO na měsíc duben.  
 
 
Ad 6) Diskuze na téma zjednosměrnění ulice Na zákopě. Komise se shodla že v případě potíží 
s dopravou souvisejí s touto změnou bude apelovat na zrušení nebo jiné řešení dopravního 
značení. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 15.května 2013 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,             
ul. Maxima Gorkého 39, Olomouc. 
 
Zapsal: Vladimír Kauer 
Předseda: Vladimír Kauer 
 
Rozdělovník: 
1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač 
2) MPO - III.odd. 


